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Bestuursverslag 

Wij zouden als Vrienden van de Cunerakerk elkaar in 2020 graag hebben willen ontmoeten. De 
uitbraak van COVID-19 stond dit echter in de weg. Wij zijn blij en opgelucht dat met de 
vaccinatie en overige maatregelen het nodige achter ons lijkt te liggen en verdere versoepelingen 
konden worden doorgevoerd. Daarmee is gelukkig weer ruimte ontstaan om plannen ten uitvoer te 
brengen en elkaar te ontmoeten. 

Ook het bestuur kon de achterliggende periode niet anders dan zich aanpassen aan de gewijzigde 
omstandigheden. Met als gevolg dat gepland overleg en geplande activiteiten geen doorgang 
konden vinden. 

Zoals in ons bestuursverslag van 2019 en in onze nieuwsbrieven reeds aangegeven heeft de 
Stichting Vrienden van de Cunerakerk zich de komende periode ten doel gesteld om restauratie 
van het doksaal van de Cunerakerk mogelijk te maken. 

Inmiddels wordt in opdracht van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
te Rhenen door deskundigen onderzocht wat nodig is om het doksaal te behouden. Dit onderzoek 
richt zich in het bijzonder op de kwaliteit van de constructie en van het natuursteen alsmede op de 
kleurhistorie. Het onderzoek dient uit te monden in een uitvoeringsplan (inclusief kostenraming). 
Eerst na voltooiing van het uitvoeringsplan kan het werven van fondsen weer een vervolg krijgen. 
Het bestuur verwacht deze fondsenwerving in het derde kwartaal van 2021 weer op te kunnen 
pakken. Verheugend is dat wij nu reeds de nodige financiële bijdragen van goede doelen 
stichtingen en particulieren in deze hebben mogen ontvangen. 

De Stichting is er trots op dat zij in 2021 het onderzoek naar de restauratie financieel mogelijk 
heeft weten te maken. Hiermee was een bedrag van € 10.000 gemoeid. 

Het bestuur hoopt dat met verdere versoepelingen het weer mogelijk is elkaar als Vrienden van de 
Cunerakerk in november 2021 te ontmoeten. De voorbereidingen zijn inmiddels in gang gezet. 

Het bestuur 
Rhenen, 9 juni 2021 
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Balans per 31 december 2020

31.12.2020 31.12.2019

Actief 

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen:
Debiteuren - -
Overige vorderingen en overlopende 
activa - -

- -

Liquide middelen 27.378 19.325

27.378 19.325
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31.12.2020 31.12.2019

Passief 

€ € € €

Stichtingsvermogen

Vrij besteedbaar vermogen 27.145 19.312
Bestemmingsreserves - -

27.145 19.312

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 233 13
233 13

27.378 19.325
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Staat van baten en lasten over 2020 
Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019
€ € €

Fondsenwerving

Baten eigen fondsenwerving 
Donaties vrienden                          4.990 5.500 5.160
Schenkingen      3.500 - 5.526
Overige inkomsten 35 250 10

8.525 5.750 10.696
Kosten eigen fondsenwerving 
Directe wervingskosten                  (3) 282 1.500 1.193
Uitvoeringskosten eigen                 (4)

organisatie 410 325 296
692 1.825 1.489

In % van de baten eigen 
Fondsenwerving 8,1% 31,7% 13,9%

7.833 3.925 9.207

Bestedingen

Besteed aan de doelstellingen 

Schenkingen Cunerakerk - - 7.902
- - 7.902

Saldo van baten en lasten             (8) 7.833 3.925 1.305

Overschot is toegevoegd aan 
Bestemmingsreserves - -
Vrij besteedbaar vermogen             (9) 7.833 1.305

7.833 1.305
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Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 

Algemeen 

Naam en doelstelling 

De stichting draagt de naam Stichting Vrienden van de Cunerakerk en is gevestigd te Rhenen. 

Het doel van de stichting is: 

Het behouden van de Cunerakerk te Rhenen, een en ander op zodanige wijze dat het blijvend 
bewaren en in goede conditie houden van dit historische en cultureel waardevolle monument 
wordt gewaarborgd, waarbij het gebruik van het kerkgebouw als onderkomen voor het houden 
van erediensten in acht genomen zal worden. 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur aan het einde van het boekjaar 2020 was als volgt: 

- W.A. van Ommeren, voorzitter 
- A. Zwaan, secretaris 
- B. Rustenhoven, penningmeester 
- R. van de Berg – van Dijk, algemeen bestuurslid 
- W. Stevens, algemeen bestuurslid 
- I. van Wijk – van Laar, algemeen bestuurslid 
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Het verslag is ingericht volgens de Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen, zoals 
gepubliceerd door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van de richtlijn is het publiek 
duidelijkheid te verschaffen over het kostenpercentage van de fondsenwerving, de besteding van 
de gelden en over de vraag of de gelden zijn besteed waarvoor deze zijn verworven. 

Het inrichten van de verslaggeving volgens de richtlijn is tevens een belangrijke voorwaarde voor 
het verkrijgen en behouden van de Verklaring van geen bezwaar van het Centraal Bureau 
Fondsenwerving, hetgeen Stichting Vrienden van de Cunerakerk nastreeft. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het overschot c.q. tekort vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het 
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. 
Koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verwerkt. In de staat van baten en lasten 
zijn de baten en de lasten omgerekend in euro’s tegen de op het moment van de transactie 
geldende koers. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op 
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten 

Baten 

Donaties en schenkingen worden op kasbasis verantwoord. 
Nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. Voorschotten uitgekeerd voor dat moment worden echter al verantwoord in het jaar 
van ontvangst. 

Lasten 

De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Vorderingen 

Debiteuren 

31.12.2020 31.12.2019
€ € 

Nog te ontvangen vriendenbijdragen - -

Liquide middelen

31.12.2020 31.12.2019
€ € 

Rabobank 27.378 19.325
Kas - -

27.378 18.109

De liquide middelen staan de stichting vrij ter beschikking. 
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Eigen vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen

31.12.2020 31.12.2019
€ € 

Stand op 1 januari 19.312 18.007
Uit resultaatbestemming 7.833 1.305
Stand per 31 december 27.145 19.312

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

31.12.2020 31.12.2019
€ €

Te betalen bedragen 233 13
233 13
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

Baten eigen fondsenwerving

2020 2019
€ € 

Donaties

Donaties Vrienden 4.990 5.160

4.990 5.160

Schenkingen

Schenkingen Rotary Club Rhenen-Veenendaal - 3.000
Schenkingen bedrijven, goede doelen stichtingen en particulieren 3.500 2.526

3.500 5.526

Overige inkomsten 35 10

8.525 10.696
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Kosten eigen fondsenwerving

2020 2019
€ € 

Directe wervingskosten

Drukwerk flyers en vriendenkaarten 170 -
Kosten lezingen vriendenavonden 90 660
Hapje en drankje vriendenavonden 22 533

282 1.193

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Bestuurskosten 255 141
Bankkosten 155 155

410 296

Overige kosten - -

692 1.489

Ondertekening van de jaarrekening 

Rhenen, 9 juni 2021 

Het bestuur 
namens deze 

W.A. van Ommeren, voorzitter B. Rustenhoven, penningmeester


