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Jaarverslag 2019 Stichting Monumentenbehoud Groede. 

 

In 2019 is er niet zoveel veranderd ten opzichte van 2018. 

Stichting Groede ontvangt regelmatig groepen in de kerk ter introductie van een bezoek aan het 

Vlaemsche Erfgoed. Uiteraard is er dan ook aandacht voor de Lutherse kerk.  

Daarnaast heeft het Vlaemsche Erfgoed een groeps-arrangement: bezoek de twee historische 

kerken in Groede ( Lutherse kerk en Grote Kerk Groede).  

Af en toe verhuren we de kerk eens aan een groep, die even een onderdak zoekt. Meestal een 

weinig kapitaalkrachtige groep dus is het meer een ‘vriendendienst’ dan dat het inkomsten oplevert. 

Nu een ronde groot onderhoud afgerond is, wordt er nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

voor verder toekomstig gebruik. Voor het realiseren van eventuele aanpassingen aan de inrichting 

wordt gezocht naar fondsen die bereid zijn tot (mede) financiering van de daaraan verbonden 

kosten. Daarnaast moet het onderhoud van het gebouw doorgaan en proberen we in het komende 

jaar weer een beroep te doen op een bijdrage ten behoeve van dit onderhoudsfonds. Uit eigen 

middelen hebben we een wand bekleed, zodat we nu niet steeds meer afbladerende muurverf 

hebben. We hopen uit het onderhoudsfonds de andere muren ook te laten behandelen, want het 

werkt uitstekend. De kerk zal daardoor veel bruikbaarder worden om bezoekers te ontvangen. 

In het loop van het jaar zijn er contacten gelegd met o.a. het Luthers museum in Amsterdam en met 

vertegenwoordigers van de Lutherse kerk landelijk om na te gaan of er ondersteuning mogelijk is  bij 

het inrichten van klein Luthers museum in onze kerk.  Men is in principe geïnteresseerd om mee te 

werken. Uiteraard willen we daarin ook  specifieke aandacht voor de Salzburgers die in de 18e eeuw 

naar onze regio vluchtten. Deze groep Lutheranen bouwden– met hulp van de Amsterdamse 

Lutherse kerk –  ons monument. 

Daarnaast is er een klein balustrade orgeltje ‘gevonden’ hier in de regio, dat uitstekend in onze kerk 

zou passen. Ook daarover vinden gesprekken plaats met mogelijke fondsengevers om de 

mogelijkheid van financiering te bekijken van een evt. plaatsing van dat orgeltje in onze kerk. 

April  2020 

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Groede. 
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Balans per 01-01-2019      

       
Activa:      

 Bank  €     31.246,32      

Totaal:      

    €    31.246,32     

       
Passiva:      

 Reserve onderhoud  €                  -        

 Reserve onderhoud beeldje  €          832,42      

 Reserve inventaris  €     22.300,00      

 Reserve algemeen  €          706,73      

 Positief kapitaal  €       7.407,17      
Totaal:      

    €    31.246,32     

       

       
Exploitatierekening      
       
Inkomsten:   Uitgaven:  

 onderhouds subsidie  €       4.412,77    Gas/Electra/internet  €       3.866,73  

 rente   €              3,63    Onderhoud  €       3.196,98  

 huur derden    beveiliging  €          672,75  

 huur Stg Groede  €       3.866,73    Belasting  €          317,62  

     verzekeringen  €          893,28  

     Bankkosten  €          119,39  

Totaal:  €       8.283,13   Totaal:  €       9.066,75  

       
  Resultaat:  €         -783,62      

       

       

Balans per 1-1-2020      
       
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     

 


