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Jaarverslag 2020 Stichting Monumentenbehoud Groede. 

 

Door de corona pandemie zijn er weinig activiteiten in de kerk geweest in 2020.  

In de zomer maanden, toen het Vlaemsche Erfgoed wel open mocht zijn, is er een ad hoc 

expositie in de kerk ingericht. Deze trok behoorlijk wat bezoekers. 

 

Ondanks de beperkingen, zijn erin 2020 contacten gelegd met het Luthers museum in Amsterdam. 

Er is ook overleg geweest met de vertegenwoordiger van de Lutherse kerkgemeenschap in 

Nederland. Door deze contacten is duidelijk geworden dat we meer aandacht kunnen geven aan 

de komst van de Lutheranen in de regio en met name in Groede. Inmiddels is een kleine 

voorbereidingsgroep bezig met het opstellen van een plan inclusief financieringsplan. 

 

“Het orgeltje” terugbrengen in de kerk is ook nog steeds een plan, maar is door alle beperkingen 

even stil gelegd w.b. nader onderzoek naar restauratie- en financieringsmiddelen. 

 

Er  is wat klein onderhoud verricht. Het deurslot is aangepast omdat het hele oude slot toch niet 

inbraak veilig bleek te zijn. Ook het alarmsysteem heeft een update gekregen. 

 

De tuin blijft het zorgenkind. Deze valt helaas niet onder het reguliere onderhoud monumenten. Er 

zijn dan eigenlijk ook geen middelen om deze op te knappen. We hopen dat dit meegenomen kan 

worden in een groter plan van aanpassingen van de inrichting in de kerk. 

 

 

 

Januari 2021. 

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Groede. 

  



                                 Stichting Monumentenbehoud Groede  p/a Slijkstraat 10  4503 BC Groede 
  KvK nummer 41110814 

Balans per 01-01-2020      

       
Activa:      

 Bank  €     30.462,70      

Totaal:  

 €    
30.462,70     

       

       
Passiva:      

 Reserve onderhoud  €                  -        

 Reserve onderhoud beeldje  €          832,42      

 Reserve inventaris  €     22.300,00      

 Positief kapitaal  €       7.330,28      

Totaal:  

 €    
30.462,70     

       

       

       
Exploitatierekening      
       
Inkomsten:   Uitgaven:  

 onderhouds subsidie  n.v.t.    Gas/Electra/internet  €       4.258,91  

 rente   €              2,96    Onderhoud  €          909,09  

 huur derden  €          300,00    beveiliging  €       1.407,69  

 huur Stg Groede  €       3.958,91    Belasting  €          327,61  

     verzekeringen  €          888,34  

     kantoorkosten  €            19,95  

     Bankkosten  €          119,39  

Totaal:  €       4.261,87   Totaal:  €       7.930,98  

       

  Resultaat: 
 €      -
3.669,11      

       

       

Balans per 1-1-2021      
       
Activa:      

 Bank  €     26.793,59      

Totaal:  

 €    
26.793,59     

       

       
Passiva:      

 Reserve onderhoud  €                  -        

 Reserve onderhoud beeldje  €          832,42      

 Reserve inventaris  €     22.300,00      

 Positief kapitaal  €       3.661,17      

Totaal:  

 €    
26.793,59     

       
 


