


•KKA
Administraties 

� 

Stichting Vrienden 

Raad van Kerken in Nederland 
Jaarrekening 2018 

2. W AARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. 

Waarderingsgrondslagen activa en passiva 
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen 

tegen nominale waarde. 

Waarderingsgrondslagen exploitatie 
De kosten warden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

3. KORTE BESCHOUWING ST AA TV AN BA TEN EN LASTEN

De ontvangsten bij vrijwillige bijdragen zijn aanmerkelijk lager dan in 2017. Opgemerkt moet 

worden <lat in 2017 is begonnen meer aandacht te vragen voor de vrijwillige bijdrage aan de 
Raad wat voor 2017 resulteerde in een meeropbrengst van€ 10.000 voor de ontvangen 
publicaties. Voor 2018 is nog wel sprake van een meeropbrengst in relatie tot het gemiddelde 
van de jaren daarvoor. De bijdragen van de maatjes zijn teruggevallen. Er is nauwelijks 
aanwas, daarnaast blijkt uit berichten <lat veel leden op leeftijd zijn. Bij collecten, giften en 
overige baten is een eenmalige bate opgenomen ten bedrage van€ 10.000, verkregen via een 
van de bisdommen. Eind 2017 is door een fondswerver de werving van gelden bij orden en 
congregaties ter hand genomen. Enkele orden en congregaties gaven eenmalig een bedrag, dat 
veelal in 2018 is ontvangen. Sommige zeggen financiele ondersteuning toe voor drie jaar. 

Naar verwachting zal de hoogte van <lit bedrag vanuit kloosters en orden voor 2019 niet 
warden gerealiseerd. 
Concluderend kan gezegd worden dat het totaal aan baten is toegenomen, maar <lat er binnen 
de verschillende geledingen verschuivingen zijn te constateren, evenals het feit dat enkele 
baten eenmalig zijn. 

4. BESTUURSBESLUIT

Op grand van een door het bestuur van de Stichting Vrienden genomen besluit, welke door het 

moderamen is bekrachtigd op 28 januari 2013, is het Eigen Vermogen deels aan te wenden als 
garantievermogen en is het als zodanig geoormerkt. 
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