STICHTING FONDS GEERTEKERK UTRECHT

JAARVERSLAG en JAARREKENING 2021

Vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering d.d. 2 mei 2022
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Jaarverslag
1. Inleiding
Stichting Fonds Geertekerk Utrecht (hierna ook aangeduid als ‘de stichting’ ) is opgericht
op 17 juli 1957. De stichting is gevestigd te Utrecht; het postadres is Kanaalweg 115,
3533 HJ Utrecht.
2. Statuten
De statuten van de stichting zijn gewijzigd:
a) bij notariële acte d.d. 20 maart 2009;
en vervolgens
b) bij beschikking van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 24 juni 2020.
3. Doelstelling
Het doel van de stichting is het verwerven van fondsen waarmee aan de Remonstrantse
Gemeente Utrecht (hierna ‘RGU’) financiële ondersteuning kan worden gegeven bij het
onderhoud, de instandhouding en de verduurzaming van de Geertekerk (gebouw en
inventaris)en de behorende voormalige kosterswoning.
Het bestuur verleent die ondersteuning wanneer de kerkenraad van de RGU daartoe
een gemotiveerd verzoek indient tenzij het bestuur van oordeel is dat zwaarwegende
belangen zich daartegen verzetten of het om een andere reden niet wenselijk wordt
geacht het verzoek te honoreren.
4. Inschrijving KvK
Stichting Fonds Geertekerk Utrecht is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel (Midden-Nederland) onder dossiernummer 41177159.
5. 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.
6. Samenstelling bestuur
In de loop van het verslag hebben zich twee wijzigingen voorgedaan in de samenstelling
van het bestuur:
a) de voorzitter, mevrouw M.H. van Dijk, heeft besloten haar functie neer te leggen en is
met ingang van 25 augustus 2021 afgetreden als voorzitter;
b) de heer J.J.M. Nuchelmans heeft met ingang van 25 augustus 2021 zijn functie van
secretaris overgedragen aan de heer J.C. Kapteijn - die al ambtelijk secretaris was – maar
is wel lid gebleven van het bestuur.
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De samenstelling van het bestuur is thans als volgt
Voorzitter
vacature
Secretaris
hr. J.C. Kapteijn
Penningmeester
hr. W.J.F. Schouten
Lid
hr. J.J.M. Nuchelmans
Lid
mw. J.M.A. van Bree
Lid
hr. W.F. Edelman

Rooster van aftreden:
……………………..
oktober 2023
maart 2022
augustus 2023
maart 2023
p.m.

Mevrouw Van Bree is tevens de kerkmeester van de Geertekerk.
De heer Edelman is q.q. lid van het bestuur namens de kerkenraad van de RGU en treedt
af zodra zijn lidmaatschap van de kerkenraad eindigt.
Het rooster van aftreden is opgesteld met inachtneming van de (gewijzigde) bepaling in
de statuten dat bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar en
maximaal twee maal kunnen worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.
`
7. Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft in 2021 vergaderd op 12 mei en 25 augustus.
8. Activiteiten
De Covid-19 pandemie die een groot deel van het verslagjaar haar stempel drukte op de samenleving
hebben ertoe geleid dat er geen concrete activiteiten hebben plaatsgevonden op het gebied van
communicatie en fondsenwerving.

--------------------------------------------------------
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Jaarrekening
Balans
31 december 2021

31 december 2020

Activa
ING Rekening Courant
ING Spaarrekening
Totaal Activa

1.482,82
20.611,75 +
22.094,57

488,71
20.611,75 +
21.100,46

Passiva
Vermogen per 1 januari
Resultaat boekjaar
Vermogen per 31 december

21.100,46
994,11 +
22.094,57

37.613,61
-16.513,15 +
21.100,46

Resultaatrekening

Jaarrekening 2021
Inkomsten
Donaties
Opbrengsten kerken kijken
Totale inkomsten
Uitgaven
Bankkosten
Statutenwijziging
Subsidie aan RGU
Totale kosten

Resultaat
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960,00
155,29 +
1.115,29

Jaarrekening 2020
1.087,40
+
1.087,40

121,18
+
121,18

121,77
2.872,87
14.605,91 +
17.600,55

-/-

-/-

994,11

-16.513,15

