Balans per 31 december 2017

Activa

Vlottende activa
Voorraad wijn/kerstart.
Overige vorderingen
Liquide middelen

Stichting vrienden van de Hasseltse Kapel

31-12-2017

€ 750

31-12-2016

31-12-2015

€0

€0

€0

€0

€ 1.146

€ 8.015

€ 8.247

€ 5.880

€ 8.765

€ 8.247

€ 7.026

Staat van baten en lasten over 2017

Opbrengsten van:
Amici, Patroni & Maecenates
Ontvangen donaties
Opbrengsten van verkopen
Totaal opbrengsten
Kosten uitvoering
doel van de stichting

Uitvoeringskosten stichting
Drukwerk
Bestuurskosten
Bloemen en bedankjes
Bankkosten
Overige kosten
Totaal der kosten
Resultaat
(wordt toegevoegd aan
bestemmingsreserve)

2017

2016

2015

€ 3.350
€ 445
€ 1.009
€ 4.804

€ 3.430
€ 87
€ 545
€ 4.062

€ 5.559
€0
€0
€ 5.559

€ 3.573
€ 1.231

€ 1.890
€ 2.172

€ 2.540
€ 3.019

€ 238
€ 168
€ 55
€ 137
€ 15
€ 613

€ 362
€ 103
€ 178
€ 132
€ 72
€ 847

€ 744
€0
€ 291
€ 123
€ 211
€ 1.369

€ 618

€ 1.325

€ 1.650

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Continuïteitsreserve
Algemene reserves
Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

31-12-2017

31-12-2016

31-12-2015

€ 7.231
€ 1.500
€0
€ 8.731

€ 6.613
€ 1.500
€0
€ 8.113

€ 5.288
€ 1.500
€0
€ 6.788

€ 34

€ 134

€ 238

€ 8.765

€ 8.247

€ 7.026

Contactgegevens:
Vrienden van de Hasseltse Kapel
Ketelhavenstraat 167, 5045 NG Tilburg
e-mal vrienden@hasseltsekapel.nl
RSIN 820761394
Nummer KVK 17250536
Doelstelling
Stichting vrienden van de Hasseltse Kapel heeft ten doel het onder de aandacht brengen
van de Hasseltse Kapel door activiteiten te ontwikkelen en te ondersteunen, die een
positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van de Hasseltse Kapel als gebouw voor
religieuze en culturele doeleinden, alsmede als object met monumentale waarde, en alles
wat daar direct of indirect verband mee houdt alles in de ruimste zin des woords.
Bestuurssamenstelling vanaf 1-1-2018
Floor Wertenbroek, Voorzitter
William Hermans, penningmeester
Joost van den Eerenbeemt secretaris
Lisette van den Dries, bestuurslid
Janny Mutsaers, bestuurslid
Matton van de Berg, namens de beheersstichting
Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting Vrienden van de Hasseltste Kapel ontvangen geen
beloning voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden. Onkosten
gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed mits niet
bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Activiteitenverslag
De activiteiten van de stichting bestaan uit het genereren van geldmiddelen ten behoeve
van de beheersstichting Hasseltse Kapel ter besteding aan het onderhoud en de exploitatie
van de kapel. Het promoten van bezoek aan de Hasseltse Kapel
In 2017 zijn de volgende activiteiten verricht:
a. donatie van nieuwe mantel voor het Mariabeeld in de kapel
b. donatie van 2 nieuwe bruidsstoelen in de kapel
c. verzorging van de paasactiviteit
d. verzorgen en bemannen van de vriendenkraam
e. verzorging van een vriendenavond
f. verzorging van de filmavond
g. organisatie van het kerstevent
Verkort Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om jaarlijks een aantal activiteiten te
organiseren in en om en ten behoeve van de Hasseltse Kapel, vrienden /donateurs
werven.
De volgende activiteiten staan op het programma voor 2018
Paasactiviteit
Meimaandactiviteiten
Vriendenavond
Filmactiviteit
Kerstevent
De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester en de inkomsten
en het vermogen worden beheerd door de bestuursleden.
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten
opgemaakt en aangeboden door het bestuur.

