Naam:
Stichting Fondsweving Kerkzaal Oosterboer
Verslagjaar:
2019
Fiscaal nummer:
8160.87.179
Post- of bezoekadres / telefoonnummer / emailadres
Postadres is: Patrijs 27, 7943 SG MEPPEL
Doelstelling volgens de regelgeving:
De Stichting Fondswerving Kerkzaal Oosterboer heeft tot doel het verwerven van
middelen teneinde een kerkruimte in te richten voor vieringen van een oecumenische
gemeenschap alsmede het behartigen van de materiële voorzieningen van de
oecumenische kerkgemeenschap en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beheren van
de eigendommen van genoemde kerkgemeenschap, beheer van geldmiddelen, voeren
van administratie, het aangaan van koop-, huur- en arbeidsovereenkomsten en al het
overige wat aan een goede materiële belangenbehartiging dienstbaar kan zijn.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:
Het beleid is om ons doel na te streven (zie Doelstelling)
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders:
Voorzitter:

E.D. Moen

Secretaris:

H.O. Hofenk

Penningmeester:

E. Muurling

Beloningsbeleid:
Bestuurders ontvangen geen vergoedingen
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Vanwege de beleidsmatige verwijdering van het bestuur van de Protestantse
Gemeente Meppel en de wijkkerkenraad Het Erfdeel heeft de stichting
Fondswerving Kerkzaal Oosterboer zich financieel ingezet om de vierplek in de
Oosterboer veilig te stellen voor de oecumenische gemeenschap voor de
komende jaren. Daarnaast heeft de stichting zich garant gesteld en uiteindelijk
tot uitbetaling overgegaan voor professionele ondersteuning in het bestuurlijke
proces tussen de wijkkerkenraad Het Erfdeel en Protestantse Gemeente Meppel.

Balans en Staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen
jaar:
Balans Jaar 2019
Activa
Vaste Activa:
In participatie met H. van
Boeijen
(zie bijlage A.)
Kerkelijke Attributen
(zie bijlage B.)
Risograph

2019 Passiva
Vermogen
6,00 Reserve inventaris kerkzaal
Reserve onderhoud kerkzaal
10.934,39
Giftenreserve Het Erfdeel
1.050,00
Vervangingsreserve
Risograph

Liquide Middelen:
Rabobank

50.995,50

Telling

62.985,89 Telling

2019
10.586,51
35.000,00
11.000,00
3.249,38
3.150,00

62.985,89

Staat van baten en lasten Boekjaar 2019
Lasten:
Advies en Ondersteuning
Bankkosten
Algemene Kosten

Baten:
1.043,63 Giften
86,51 Opbrengst Verkopen
415,85

Voordelig resultaat

19.513,01

Telling

21.059,00 Telling

20.999,00
60,00

21.059,00

