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1 INLEIDING 
Voor u ligt de jaarrekening 2019. Onder de stichting vallen ook de ‘vrienden van de Oude Kerk’ en de 
‘concertcommissie’.  

In het jaar 2019 is door de stichting, de vrienden en de concertcommissie veel aan activiteiten 
ondernomen en zijn er diverse vormen van verhuur geweest.  

Ook in 2019 hebben grote groepen mensen de weg gevonden naar de Oude Kerk Charlois voor feesten 
en partijen. De kerk is een prachtige trouwlocatie die erg gewaardeerd wordt. 

De stichting is dankzij de inzet van onze verhuur-coördinator steeds meer in staat de exploitatiekosten 
van de Oude Kerk op zich te nemen. Dat is in de jaarrekening van 2019 goed terug te zien. 

De concertcommissie timmert hard aan de weg en zorgt er voor dat kunst & cultuur voor de wijk 
Charlois een plek krijgt in het mooiste gebouw – en enige concertzaal - van Charlois. Er wordt inmiddels 
ook door Charloisse- en Rotterdamse programmeurs gretig gebruik gemaakt van de kerk als concertzaal.  

De stichting heeft ook geïnvesteerd in een nieuwe aansprekende website. Daar maakt ook de 
wijkgemeente, PgRZ Charlois, dankbaar gebruik van. 

Dankzij de activiteiten staat de Oude Kerk goed op de kaart en kunnen we middels verhuur proberen de 
middelen te verzamelen om het onderhoud van de kerk verder te ondersteunen. Dat is immers het doel 
van de Stichting tot instandhouding en beheer van de Oude Kerk te Rotterdam-Charlois. 

In 2020 staan prangende investeringen op de agenda. We reserveren geld voor o.a. de keuken en  de 
toiletten. Tevens is het orgel aan een onderhoudsbeurt toe waarvoor we fondsen hopen te werven. 
Vanuit de concertcommissie is er de vraag gekomen om een vleugel aan te schaffen en de stichting gaat 
het opknappen van het kerkgebouw aan de buitenkant mede financieren. 

Dankbaar zijn we daarom ook met de mensen die de verhuur organiseren, gastheer- en vrouw zijn en 
zorgen dat we tevreden huurders hebben en houden. 

 

Meer nieuws over activiteiten vindt u op http://www.oudekerkcharlois.nl . 

 

Het stichtingsbestuur. 

Maart 2020. 

  

http://www.oudekerkcharlois.nl/


2 STICHTING TOT INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN DE  OUDE KERK  

2.1 INKOMSTEN 
 

Inkomsten verhuur 26.678,30 
Bijdrage verbeteren bestrating 2.000,00 
Bijdrage verlichting kerkgebouw -  20.988,66 
Verhuur concerten 1.500,00 
  
TOTAAL € 51.166,96 

 

2.2 UITGAVEN 
 

Ledenbijdrage VBMK 125,00 
Verzekeringen 152,79 
Lief en leed 26,25 
Kosten zakelijk betalingsverkeer 158,93 
Kosten onderhoud gebouw 11.881,03 
Gemaakte kosten verhuur 296,04 
Buitenverlichting 13.658,48 
Reclame uitgaven 72,60 
Website 2.178,00 
Techniek (verlichting, geluid) 498,70 
  
TOTAAL € 29.047,82 

 
  



3 CONCERT COMMISSIE 
 

3.1 INKOMSTEN 
 

Collecte bij concerten tbv onkostenbestrijding en bijdrage koffie 1.435,80 
Bijdrage OpzoomerMee 3.425,00 
Bijdrage Cultuurconcreet Charlois (2 extra concerten en techniek) 1.950,00 
  
TOTAAL € 6.810,80 

 

 

3.2 UITGAVEN 
 

Betaling musici 4.765,00 
Kosten aansluiting Rotterdam OrgelStad 77,00 
Kosten reclame uitingen 63,25 
Drukwerk 401,05 
Onkostenvergoeding aan kerk 1.500,00 
Extra bijdrage kosten stemmen orgel / vleugel 120,00 
  
TOTAAL € 6.926,30 

 

3.3 VORDERINGEN OP STICHTING BEHEER 
 

Tegoed Concertcommissie 2018 4.380,20 
Balans 2019 -115,50 
  
TOTAAL € 4.264,70 

 

( De banktegoeden van de concertcommissie zijn opgenomen in het saldo van de stichting. ) 

Kasgeld: € 30,00, onttrokken aan rekening 

 

  



4 VRIENDEN VAN DE OUDE KERK 
 

 

4.1 INKOMSTEN 
 

Donaties Contributie 1102,50 
Inkomsten activiteiten 2018 en 2019 1505,35 
Gift buitenverlichting 4600,00 
Uitwisseling kosten en materiaal met stichting 210,00 
  
  
TOTAAL 7417,85 

 

 

4.2 UITGAVEN 
 

Kosten betaalrekening 198,00 
Bijdrage buitenverlichting 7488,66 
Koelkast en vriezer 428,00 
  
  
  
TOTAAL 8114,66 

 

  



5 REKENINGEN 
 

5.1 SALDO PER 31 DECEMBER 2019 
 

31/12/19 Saldo betaalrekening 1907441 3.268,78 
31/12/19 Saldo spaarrekening 80.100,67 
31/12/19 Saldo betaalrekening vrienden  6038,95 
  
  
  
TOTAAL 89.408,4 

 

5.2 RESERVERINGEN 2020 
 

Reserveringen onderhoud orgel (eigen bijdrage) 4.000,00 
Reserveringen onderhoud gebouw met BRIM 90.000,00 
Onderhoud keuken en toiletten 30.000,00 
Geoormerkt Parkeerplaatsen en bestrating 4.500,00 
Reservering Parkeerplaatsen 5.000,00 
Geoormerkt Concertcommissie 3.975,00 
Gereserveerd Energiekosten 2020 12.500,00 
  
TOTAAL 149.975,00 
Tekort: 60.566,60 

 

 

 


	1 Inleiding
	2 Stichting tot instandhouding en beheer van de  Oude Kerk
	2.1 Inkomsten
	2.2 Uitgaven
	2.3

	3 Concert Commissie
	3.1 Inkomsten
	3.2 Uitgaven
	3.3 Vorderingen op Stichting Beheer

	4 Vrienden van de Oude Kerk
	4.1 Inkomsten
	4.2 Uitgaven

	5 Rekeningen
	5.1 Saldo per 31 december 2019
	5.2 Reserveringen 2020


