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Bestuursverslag 

Stichting Vrienden van de Cunerakerk heeft als doelstelling het bieden van ondersteuning bij het 
onderhoud en het behoud van de Cunerakerk te Rhenen voor huidige en toekomstige generaties. 
Het beleid van de stichting is daarbij gericht op: 

 een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor het realiseren van haar doelstelling; 

 fondsenwerving en financiële ondersteuning door begunstigers. 

In 2022 werden de coronamaatregelen langzaam versoepeld na een lange lockdown. Uiteindelijk 
verdwenen de laatste maatregelen in maart 2022. Met het verdwijnen van deze maatregelen werd 
het weer mogelijk om activiteiten in en rond de Cunerakerk te organiseren. 

Zo mochten wij op 25 maart 2022 onze vrienden weer in de Cunerakerk ontmoeten. De vrienden 
werden op deze avond geïnformeerd over de status van het natuursteen van het doksaal van de 
Cunerakerk. De muzikale bijdrage op deze avond werd verzorgd door het houtensemble van 
muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen.  

In aansluiting op de voorjaaravond van 25 maart 2025 vond op 18 november 2022 de 
najaarsavond plaats. Spreker op deze avond was Dr. Renger de Bruin. Renger de Bruin stond deze 
avond stil bij de geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht en wel in het 
bijzonder bij die van de Commanderij van Rhenen. Ook deze avond kon weer worden genoten 
van de muziek van het houtensemble van muziekvereniging Ons Genoegen Rhenen. 

Wij zijn zeer verheugd dat de voor de conservering van het doksaal benodigde gelden inmiddels 
zijn ontvangen dan wel zijn toegezegd. Daarbij gaat het om een totaalbedrag van € 85.983. Eerder 
werd nog uitgegaan van een totaalbedrag van € 74.150. Deze toename is vooral toe te schrijven 
aan de door opdrachtnemers doorgevoerde algehele prijsverhogingen. 

Wij kunnen voorts melden dat inmiddels een aanvang is gemaakt met de conservering van het 
doksaal. Daarbij is men allereerst begonnen met het verwijderen van de vuile aanslag en het 
vervangen van het voegwerk. Aansluitend vinden de reparatie met mortel, het injecteren van 
naden en de verdere afwerking plaats. Verwacht wordt dat deze werkzaamheden eind maart/begin 
april 2023 gereed zullen zijn. 

Ook 2023 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de conservering van het doksaal. Het 
bestuur zal voorts in nauw overleg met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse 
Gemeente te Rhenen nagaan welke onderhoudswerkzaamheden in de nabije toekomst om de 
voorrang strijden. Daarnaast heeft het bestuur het voornemen zich meer dan voorheen te richten 
op het vergroten van het draagvlak. 

Het bestuur 
Rhenen, 10 februari 2023 
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Balans per 31 december 2022

31.12.2022 31.12.2021

Actief 

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen:
Debiteuren - 120
Overige vorderingen en overlopende 
activa - -

- 120

Liquide middelen 60.597 41.612

60.597 41.732
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31.12.2022 31.12.2021

Passief 

€ € € €

Stichtingsvermogen

Vrij besteedbaar vermogen 60.383 41.618
Bestemmingsreserves - -

60.383 41.618

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva 214 114
214 114

60.597 41.732
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Staat van baten en lasten over 2022 
Werkelijk Begroting Werkelijk

2022 2022 2021
€ € €

Fondsenwerving

Baten eigen fondsenwerving 
Donaties vrienden                          5.265 5.000 5.145
Schenkingen      15.000 30.000 20.000
Overige inkomsten 1.165 - 20

21.430 35.000 25.165
Kosten eigen fondsenwerving 
Directe wervingskosten                  2.468 850 170
Uitvoeringskosten eigen                 
organisatie 197 375 522

2.665 1.225 692

In % van de baten eigen 
fondsenwerving 12,4% 3,5% 2,8%

18.765 33.775 24.473

Bestedingen

Besteed aan de doelstellingen 

Schenkingen Cunerakerk - 65.000 10.000
- 65.000 10.000

Saldo van baten en lasten             18.765 (31.225) 14.473

Overschot is toegevoegd aan 
Bestemmingsreserves - -
Vrij besteedbaar vermogen             18.765 14.473

18.765 14.473



Stichting Vrienden van de Cunerakerk 
Rhenen 

7 

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 2022 was als volgt: 

- W.A. van Ommeren, voorzitter 
- A. Zwaan, secretaris 
- B. Rustenhoven, penningmeester 
- R. van de Berg – van Dijk, algemeen bestuurslid 
- A. van Roekel, 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. 



Stichting Vrienden van de Cunerakerk 
Rhenen 

9 

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 

De baten zijn gevormd door alle aan het boekjaar toe te rekenen opbrengsten.  

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. 



Stichting Vrienden van de Cunerakerk 
Rhenen 

10 

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans 

Vorderingen 

Debiteuren 

31.12.2022 31.12.2021
€ € 

Nog te ontvangen vriendenbijdragen - 120

Liquide middelen

31.12.2022 31.12.2021
€ € 

Rabobank 60.597 41.612
Kas - -

60.597 41.612

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

Vrij besteedbaar vermogen

31.12.2022 31.12.2021
€ € 

Stand op 1 januari 41.618 27.145
Uit resultaatbestemming 18.765 14.473
Stand per 31 december 60.383 41.618

Kortlopende schulden 

Overige schulden en overlopende passiva 

31.12.2022 31.12.2021
€ €

Te betalen bedragen 214 114
214 114
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 

Baten eigen fondsenwerving

2022 2021
€ € 

Donaties

Donaties Vrienden 5.265 5.145

5.265 5.145

Schenkingen

Ontvangen legaten - 20.000
Schenkingen bedrijven, goede doelen stichtingen en particulieren 15.000 -

15.000 20.000

Overige inkomsten 1.165 20

21.430 25.165
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Kosten eigen fondsenwerving

2022 2021
€ € 

Directe wervingskosten

Drukwerk flyers en vriendenkaarten 1.172 170
Kosten lezingen vriendenavonden 810 -
Hapje en drankje vriendenavonden 486 -

2.468 170

Uitvoeringskosten eigen organisatie

Bestuurskosten 30 361
Bankkosten 167 161

197 522

Overige kosten - -

2.665 692

Ondertekening van de jaarrekening 

Rhenen, 10 februari 2023 

Het bestuur 
namens deze 

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


