Financiële informatie 2018
Algemeen
Op 22 mei 2019 heeft onze penningmeester tijdens een gemeenschapsavond de jaarrekening 2018
gepresenteerd aan onze achterban / begunstigers. Voorafgaande aan deze avond zijn de jaarstukken
beoordeeld en volledig akkoord bevonden door een kascontrolecommissie, die bestaat uit twee
personen van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn de jaarstukken beoordeeld door HTB
accountants en adviseurs uit Best. Op basis van alle informatie hebben de leden op 22 mei ingestemd
met de jaarrekening 2018 en het bestuur c.q. de penningmeester décharge verleend voor het
gevoerde financiële beleid en beheer.
Vanwege onze ANBI- status publiceren wij deze jaarstukken in samengestelde vorm ook op onze
website. Alle hieronder genoemde getallen / bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s.
Onze stichting voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat onze (vaste)
jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de (vaste) jaarlijkse inkomsten. primair de kerkbijdragen
van onze leden. Het opgebouwde (eigen) vermogen dient als buffer om onverwachte tegenvallers op
te vangen.
Exploitatie

Inkomsten 2018 :
A.Vaste inkomsten t.b.v. primaire taken
Kerkbijdragen
€ 55.000
Collecte-gelden / intenties € 11.000
Bijzondere gebeurtenissen €
2.000
Subtotaal A
B.Overige inkomsten
Incidentele donaties
€
1.000
Diverse overige inkomsten €
4.000
Subtotaal B
C.Buitengewone inkomsten
Schenkingen
Totale inkomsten
Uitgaven 2018
A.Vaste uitgaven voor primaire taken
Personele kosten
€ 51.000
Huisvestingskosten
€
8.000
Koor en misdienaars
€
1.000
Eredienst / pastorale kosten €
6.000
Subtotaal A
B.Overige uitgaven
Diverse (beheers)kosten
C.Buitengewone uitgaven
Reserveringen
Totale uitgaven
Overschot over 2018

€ 68.000

€ 5.000
€ 28.000
€ 101.000

€ 66.000
€ 4.000
€ 28.000
€

98.000

€

3.000

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is voor onze stichting de kerkbijdrage. Die vormt met
€ 55.000 ruim 81% van onze gewone inkomsten. De inkomsten zijn voor het grootste gedeelte
besteed aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. De belangrijkste gewone uitgaven zijn de
loonkosten, de werkgeverslasten en pensioenpremie voor twee parttime – medewerkers (€ 51.000
of te wel 73% van de totale uitgaven). De inschaling van onze medewerkers en de daaruit volgende
salarissen is gebaseerd op de cao welzijn & zorg.
De overige inkomsten maar ook overige uitgaven zijn slechts een zeer gering gedeelte van de totale
inkomsten respectievelijk uitgaven. Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de ontvangen
bijdragen en dat deze gelden – conform het uitgangspunt van de ANBI status - vrijwel volledig ten
goede komen aan onze primaire doelstelling.
In 2018 hebben wij twee grote schenkingen ontvangen voor in totaal € 28.000. Deze buitengewone
inkomsten hebben we onder de buitengewone uitgaven gereserveerd voor een drietal specifieke
doelen voor de komende jaren. Belangrijkste daarvan vormt een reserve van € 20.000 om tekorten in
de exploitatie de komende jaren op te kunnen vangen. Binnen onze leden is sprake van een
vergrijzing die op termijn ook nadelige financiële gevolgen kan hebben.

Balans / vermogenspositie per 31 december
Het vermogen van onze stichting ziet er per 31 december 2018 als volgt uit:

Samenstelling vermogen
Kas en bank
Overlopende posten / activa
Totale activa
In mindering:
Overlopende posten / passiva
Vermogen per 31-dec-2018

€ 106.000
€ 4.000
€ 110.000
€

3.000
€ 107.000

Tot slot geven wij in onderstaande tabel een opbouw van ons vermogen

Opbouw vermogen
Vrij besteedbaar
Resultaat 2018, vrij besteedbaar
Reserves gelden van derden
Bestemmingsreserves
Specificatie vermogen per 31-dec-2018

€ 66.000
€ 3.000
€ 6.000
€ 32.000
€ 107.000

Het vrij besteedbare bedrag bedraagt per 31 december 2018 € 69.000 (inclusief het vrij besteedbare
overschot over 2018). Het eigen vermogen staat grotendeels op een spaarrekening, daarnaast kent
de stichting twee lopende bankrekeningen.

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De stichting heeft geen onroerende zaken in
bezit of andere (zeer waardevolle) activa. Evenmin zijn overeenkomsten aangegaan die leiden tot
meerjarige verplichtingen.
Antonius in Beweging gaat vol vertrouwen de toekomst tegemoet en blijft daarbij wel alle relevante
(financiële en maatschappelijke) ontwikkelingen volgen.
Voor vragen over de jaarrekening 2018 kan contact worden opgenomen met onze penningmeester,
de heer Ad Schoenmakers.

