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BESTUURSVERSLAG 2019

De Stichting Vrienden van de Rooms-Katholieke Kerk te Joppe, hierna kortheidshalve aan te duiden 
als “de Vriendenstichting”, is op 27 augustus 2015 bij notariële akte, verleden voor notaris mr. P.K. 
Smook te Eefde, opgericht en heeft tot doel, kort gezegd, het financieel ondersteunen en het 
bevorderen van de instandhouding van het kerkgebouw van de Rooms-Katholieke Kerk aan de 
Joppelaan te Joppe en van de daarin plaatsvindende rooms-katholieke erediensten.

Dit bestuur verslag betreft de periode van 1 januari tot en met 31 december 2019.

Het bestuur van de Vriendenstichting was gedurende het verslagjaar samengesteld als volgt:

de heer mr. P.P.M. Wijnands                     - voorzitter, aftredend in 2023 

de heer H.B.W. Brandjes                             - secretaris, aftredend in 2023

de heer ir. H.J.B.M.  Abeln                         - penningmeester, aftredend in 2023

Afgelopen jaar 2019 is nog een aantal exemplaren van het onder de regie van de Vriendenstichting 
tot stand gekomen jubileumboek verkocht. Wij zijn verheugd over deze aanhoudende belangstelling 
voor het mooie boek via boekhandel Bechtle in Gorssel. Een telling (04/03/20) van de nog 
beschikbare boeken geeft als resultaat: 54 stuks. Het restant boeken is, na overleg met de 
penningmeester van de lokatieraad, aan hen overgedragen. De Vriendenstichting blijft nog wel in 
voorkomende gevallen logistieke diensten te behoeve van de boekenverkoop verlenen, de 
opbrengsten worden afgedragen aan de lokatieraad.

Op internet wordt de website van de Vriendenstichting (www.stichtingvriendenvanderooms-
katholiekekerktejoppe.nl) onderhouden. Analyse van het websitebezoek geeft aan dat de website 
van de Vriendenstichting afgelopen jaar bezocht is door 267 belangstellenden.

In het verslagjaar heeft de Vriendenstichting een geldbedrag gedoneerd voor het aanlichten van het 
bronsplastiek aangebracht in het kerkportaal door middel van een professionele verlichtingsspot. 
Aldus trekt het kunstwerk beter de aandacht van kerkgangers en andere belangstellenden die de 
kerk betreden.

Tevens heeft de Vriendenstichting een financiële bijdrage geleverd voor de aanschaf van 
leesmateriaal ten behoeve van een werkgroep van parochianen die zich bezighoudt met uitdagingen 
op liturgisch vlak waarvoor de geloofsgemeenschap zich geplaatst ziet.

 



 pag. 4

JAARREKENING 2019

  Balans per 31 december 2019

Bank € 6.392,79 Eigen vermogen 2018 €  5.979,51
Resultaat 2019 - €        21,07
Eigen vermogen 2019 €  5.958,44
Nog te betalen bijdrage jubileum 
(opbrengst boeken)

€     434,35

Totaal € 6.392,79 Totaal € 6.392,79

Baten & lasten

Baten Lasten
Giften €    885,00 Bankrente en kosten €      119,38
Inkomsten 
jubileumboek

€    851,57 Bijdrage Multimedia installatie €   3.000,00

Vrijval reservering Multimedia 
installatie (van balans 2018)

  - €  3.000,00

Voorschot bijdrage jubileum 
(opbrengst boeken)

€   1.986,81

Vrijval reservering bijdrage 
jubileum (van balans 2018)

- €   1.537,79

Verlichting kunstwerk €      470,33
Domeinregistratie €          9,06
Boekjes werkgroep nieuwe 
vormen

€     275,50

Resultaat 2019 - €       21,07
Nog te betalen bijdrage jubileum 
(opbrengst boeken)

€     434,35

Totaal € 1.736,57 Totaal € 1.736,57
  Met dank aan V’Alans, Bathmen, voor de advisering om niet over deze jaarrekening.
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Overige gegevens

Bij ontbinding van de Vriendenstichting dient overeenkomstig de statuten een  eventueel batig saldo 
ter beschikking te worden gesteld aan een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) met een 
soortgelijke doelstelling als die van de Vriendenstichting, bij voorkeur zijnde de rooms-katholieke 
parochie HH Twaalf Apostelen te Zutphen.

Goedgekeurd en vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 04 maart 2020.

Mr. P.P.M. Wijnands,            H.B.W. Brandjes,       ir. H.J.B.M. Abeln,

voorzitter                                secretaris                    penningmeester


