Jaarcijfers 2014
Algemeen.
Het jaar 2014 is het meest succesvolle jaar uit de geschiedenis van het Kerkje. Zowel in
financiële - als in artistieke zin. De opbrengst van de verkoop van geëxposeerde werken was,
gelet ‘de financiële crisis’, boven verwachting goed. De kunstcommissie heeft blijk gegeven
van een goed gevoel voor kwaliteit en markt. De concerten werden nooit zo goed bezocht
als dit jaar met als unicum vijf uitverkochte concerten op rij!
Helaas zijn er ook minder goede berichten te melden.
Onze inkomsten uit subsidies en donaties lopen sterk terug. De gemeente trekt zich
geleidelijk terug. De Rabobank heeft als sponsor afgehaakt. Ernstiger is de sterk
teruglopende bijdrage van onze Vrienden. Daarnaast hebben we afscheid moeten nemen
van twee huurders.
De cijfers zijn nog steeds goed, maar de onderliggende trend is minder positief. De risico’s
zijn toegenomen door de afname van “vaste” opbrengsten. We zijn meer afhankelijk van de
wisselende opbrengsten uit exposities en concerten.
Het goede resultaat over 2014 komt ook om een andere redenen zeer gelegen. Medio dit
jaar verplaatste de gemeente Grave het altaar, overigens conform de wens van het bestuur,
naar de Elisabeth kerk. Geld moet nu worden vrijgemaakt voor de aanschaf van een nieuw,
verplaatsbaar en multifunctioneel ‘altaar’; het bestuur heeft hiervoor een bedrag van
maximaal € 3000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft het bestuur besloten een bedrag
van € 1000,-- te reserveren voor de viering van het 40 jarig bestaan in 2017.
Balans per 31-12-2014 ( bedragen in hele euro’s)

Kas
Nog te ontvangen
Spaarrekening
Rek. courant bank
Balanstotaal

31-12-2013

31-12-2014

0
360
9.017
1.248
10.625

100
433
13.603
349
14.486

31-12-2013 31-12-2014
Nog te betalen
Bestemmingreserve
Eigen Vermogen

1.170
5.781
3.674

1.003
9.781
3.701

10.625

14.486

Toelichting:
- de te betalen en te ontvangen posten zijn inmiddels afgewikkeld;
- de bestemmingsreserve omvat, naast de genoemde reserveringen van dit jaar, een gewenste
verbouwing die op (wat langere) termijn is gepland;
- met betrekking tot de vervanging van het altaar zijn de verplichting inmiddels aangegaan.

RESULTATENREKENING
2013

2014

Exposities

2684

3485

Verhuur + diversen

1966

1892

Subsidies + vrienden

4069

3699

Totaal inkomsten

8719

9076

Concerten

3337

1473

Algemene kosten

3057

3175

Investeringen

705

400

Totaal

7099

5048

Opbrengsten

Kosten

Naar bestemmingsreserve
Naar eigen vermogen

4000
1620

48

Toelichting
Zoals al gememoreerd zijn de opbrengsten van de exposities dit jaar boven verwachting.
Ook de concerten zijn goed bezocht; 5 van de 12 concerten waren uitverkocht. Het gevolg hiervan is dat over
2014 niet het gehele budget voor concerten hoefde te worden aangesproken.
In 2014 hebben circa 5000 mensen het Kerkje bezocht voor een expositie of een concert.
De overige posten liggen in lijn met de afgelopen jaren.

Investeringen
In 2014 waren er twee belangrijke investeringen:
- de omwisseling van het altaar (gratis) en de aanschaf van een nieuw. Hieromtrent is al het nodige opgemerkt.
- de aanschaf van een (demontabel / verplaatsbaar) podium ( ad € 400,--).
Deze investeringen worden niet als “bezit” op de balans opgenomen. Alles wordt direct helemaal afgeschreven.
De waarde in het economisch verkeer ( de mogelijkheden van alternatief gebruik) van onze spullen is immers
zo ongeveer gelijk aan nul.
Eindresultaat
Het eindresultaat is uiteraard weer toegevoegd aan de reserves.
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