
Balans/jaarrekening 2019 - 2022 Stichting Kapelgemeenschap Ter linde. 

De stichting Kapelgemeenschap heeft geen eigen vaste activa. 

Gebouwen en inrichting behoren aan BrabantZorg en Stichting Kruisherenkapel. 

Jaarrekening 2019, 2020, 2021 en 2022. 

Kosten:       2019   2020  2021          2022  

• Gebruik Kapel (St. Kruisherenkapel)  15.180  16.230         16.340        16.900  

• Koren (dirigent, organist, algemeen)     6.659    6.369           6.851          5.545 

• Drukwerk, algemene kosten     3.007    1.875           1.641           3.243 

• Onvoorziene uitgaven                  1.625  

                                        24.846€ 24.474€      24.832€      27.313€     

 

Ontvangsten: 

• Collectes en stipendia    12.875    3.277   4.232          7.070 

• Schenkingen/giften/bijdrage    15.526  14.930          12.142        13.879    

• Saldo kaarsen (ontvangst – inkoop)      3.027    3.969            4.698          2.981  

• Overige/incid. ontvangsten (saldo)    1.567    1.200            1.000          1.007   

         32.995€ 23.376€       22.072€     24.937€    

Resultaat uit exploitatie        8.149€ - 1.098€       -2.760€      -2.376€    

 

Op spaarrekening staat per 31 december 2022 € 20.012,08 , hiervan is € 14.000 gereserveerd voor bijzondere activiteiten, afkomstig van giften 

van de Kruisheren. 

Daarnaast heeft de Stichting Kapelgemeenschap aan liquiditeit, € 16.553,54 (stand rekening courant)  

Toelichting: 

- Drukwerk, algemene kosten € 3.243: 

o Drukwerk/papier € 2.200 

o Activiteiten, versiering, bank/ICT, bestuur € 1.043 



- Onvoorziene uitgaven 

o Website ontwerp € 1.000 (okt 2020 – okt 2024) 

o Aanschaf 50 st ’de ramen in het klooster, de kapel en het college’ € 625 

- Collectes: € 6.197 + € 543 (QR code: 8%) = € 6.740 

- Kaarsen: € 6.837 (eigen verkoop) + € 2.513 (SKK) - € 6.369 (aankoop BOKA) = € 2.981  

- Overige ontvangsten: o.a. 3x begeleiding bij afscheid   

- Kleine kas: 1/1/22 € 43,21 en 31/12/22 € 3,85   

Door hogere inkomsten (schenkingen en collectes) heeft het 4e kwartaal een gunstiger resultaat gegeven als geprognotiseerd waardoor het 

negatieve resultaat beperkt is gebleven tot € 2.376 

Sinds 1 januari 2017 staat de Stichting Kapelgemeenschap financieel volledig op eigen benen. De solvabiliteit is op dit moment voldoende om 

de continuïteit te borgen. Het bestuur wil samen met de Kapelgemeenschap wel actie ondernemen om de inkomsten te laten stijgen en de 

kosten te beperken. 

 


