STICHTING FONDS GEERTEKERK UTRECHT

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2019
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Jaarverslag
Inleiding
Stichting Fonds Geertekerk Utrecht (hierna ook aangeduid als ‘de stichting’ ) is opgericht op
17 juli 1957. De statuten van de stichting zijn bij notariële acte d.d. 20 maart 2009 gewijzigd.
De stichting is gevestigd te Utrecht; het postadres is Kanaalweg 115, 3533 HJ Utrecht.
Doelstelling
De stichting beoogt steun te verlenen bij
a. het onderhoud en de instandhouding van het gebouw, de installaties en inventaris van de
Geertekerk te Utrecht;
b. de verfraaiing en verbetering van het gebouw, de installaties en inventaris van deze kerk;
c. het onderhoud en de verdere instandhouding van de orgels en de piano in deze kerk,
een en ander wanneer zulks blijkens een daartoe strekkend verzoek van de Kerkenraad van
de Remonstrantse Gemeente te Utrecht wenselijk is en slechts voor zover de geldmiddelen
van de stichting dat naar het oordeel van haar bestuur toelaten.
Inschrijving KvK
Stichting Fonds Geertekerk Utrecht is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel (Midden-Nederland) onder dossiernummer 41177159.
Status Culturele ANBI
De stichting heeft vanaf 1 januari 2014 de status van culturele ANBI. Het RSIN /
fiscaalnummer is 8052 68 911, het dossiernummer is 51 356.
Samenstelling bestuur
In de loop van het verslagjaar hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de
samenstelling van het bestuur en de functieverdeling binnen het bestuur:
a) op 22 augustus 2019 zijn mevrouw M. H. van Dijk en de heer J.J.M. Nuchelmans
toegetreden tot het bestuur en zijn mevrouw M. Sturms-Engelkes en de heer P. Fournier,
resp. secretaris en voorzitter van het bestuur, afgetreden;
b) op 22 augustus is mevrouw Van Dijk benoemd tot voorzitter en de heer Kapteijn tot
secretaris van het bestuur;
c) op 30 oktober is de heer Nuchelmans benoemd tot secretaris;
d) op 30 oktober is de heer Kapteijn, die q.q. namens de kerkenraad van de Remonstrantse
Gemeente Utrecht lid was van het bestuur, op eigen titel lid geworden van het bestuur en
heeft de functie van ambtelijk secretaris op zich genomen.
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De samenstelling van het bestuur is thans als volgt:
Mevrouw M.H. van Dijk
De heer J.J.M. Nuchelmans
De heer W.J.F. Schouten
Mevrouw J.M.A. van Bree
De heer J.C. Kapteijn

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid, q.q. kerkmeester Geertekerk
Lid (ambtelijk secretaris)

aftredend·
2023
2023
2022
2024
2024

Activiteiten
algemeen
Het bestuur heeft zich in het verslagjaar met name beziggehouden met de uitwerking van
het in 2018 genomen besluit om de stichting te reorganiseren en uit te bouwen tot een
actief en volwaardig fondsenwerver. Hiervoor is een uitgebreidere organisatie van de
stichting nodig en een aangepast bestuur dat meer op die taken toegespitst en deskundig is.
Dit heeft in de eerste plaats geleid tot de hierboven al genoemde gewijzigde samenstelling
van het bestuur.
In de tweede plaats is hiervoor een wijziging van de statuten van de stichting voorbereid.
Deze wordt hierna verder toegelicht.
bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2019 vier vergaderingen gehouden, op 19 maart, 22 augustus en 30
oktober.
In de vergadering op 19 maart is het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 vastgesteld.
Op 22 augustus zijn twee vergaderingen gehouden, die verband hielden met de wijziging van
de samenstelling van het bestuur: in de eerste vergadering heeft de bestuurswisseling
plaatsgevonden en in de tweede vergadering zijn de functies van voorzitter en secretaris
toebedeeld. Verder is in die tweede vergadering de nieuwe opzet van de stichting besproken
en hetgeen daarvoor in gang moet worden gezet.
In de vergadering op 30 oktober is, naast de wisseling van secretaris, de statutenwijziging
besproken en in beginsel vastgesteld. Voorts is een plan van aanpak opgesteld voor de
Communicatie en de Fondsenwerving.
wijziging statuten
De wijziging betreft met name een verbeterde en meer concrete formulering van de
doelstelling van de stichting en de verhoging van het aantal mogelijke bestuursleden van
thans 5 tot maximaal 7.
Het bestuursbesluit tot wijziging van de statuten en specifiek de gewijzigde formulering van
het doel van de stichting is in december voorgelegd aan het ANBI team van de
belastingdienst met de vraag of deze wijzigingen de status van de stichting als Culturele ANBI
onverlet laten.
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De belastingdienst heeft hierop geantwoord dat de wijziging van de doelstelling op zichzelf
akkoord is maar dat daarnaast ook artikel 13 lid 3 gewijzigd moet worden.
Volgens de huidige tekst van artikel 13 lid3 komt bij liquidatie van de stichting een eventuele
batig saldo ten goede aan de Remonstrantse Gemeente Utrecht. Dit is echter in strijd met de
huidige belastingwetgeving: een eventueel batig saldo moet ten goede komen aan een
andere algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.
De aanwijzing van de belastingdienst heeft tot gevolg dat het besluit van het bestuur tot
wijziging van de statuten moet worden aangepast. Dit staat op de rol voor 2020.
--------------------------------------------------
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Jaarrekening
Balans
31 december 2019
Activa
ING Rekening Courant
ING Spaarrekening
Totaal Liquide middelen
Nog te ontvangen rente
Totaal Vorderingen

31 december 2018

2.501,86
35.100,88 +

1.592,76
35.067,01 +
37.602,74

36.659,77

10,87 +

33,87 +
10,87

33,87
+

Totaal Activa

Passiva
Vermogen per 1 januari
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december

+
37.613,61

36.693,64
919,97 +

36.693,64

69.850,52
-33.156,88 +
37.613,61

36.693,64

Resultaatrekening
Jaarrekening 2019
Inkomsten
Donaties algemeen
Donaties RGU stoelenactie
Uit reserve RGU stoelenactie
Rente
Totale inkomsten
Uitgaven
Bankkosten ING
Subsidie aan RGU
Naar reserve RGU stoelenactie
Totale kosten

Jaarrekening 2018

929,80
120,00
10,87 +

986,25
210,00
1.125,00
33,87 +
1.060,67

2.355,12

140,70

117,91
35.394,09
+

+
140,70

35.512,00
-/-

Resultaat
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919,97

-/-33.156,88

