Verantwoording over het jaar 2020 van het Bestuur van de Stichting
Vrienden van de Johanneskerk 500 Laren
Hieronder vindt u:
- Verslag van de secretaris
- Verslag van de penningmeester
- Goedkeuring van de stukken door de Kascommissie
Verslag van de secretaris over het jaar 2020
Onderstaande informatie heeft betrekking op de renovatie van het in- en exterieur en
de herinrichting van de Johanneskerk in Laren. Deze kerk zal in 2021 het 500 jarig
bestaan vieren. De situatie van dit cultureel erfgoed was nodig aan een opknapbeurt
toe.
Daar de toren van de Gemeente Laren is en het schip van de Protestantse Gemeente
Laren-Eemnes (PGLE), is het project renovatie, gezamenlijk aangepakt.
Vergaderingen
Aantal vergaderingen van het Bestuur van de Vriendenstichting: 18
Aantal vergaderingen van de Groep Fondsenwerving: 17 waarbij vanaf 27 mei er 9
gezamenlijk met het Bestuur plaatsvonden. Hiertoe werd besloten omdat zowel
Bestuur als de leden van de Groep Fondsenwerving, op een gegeven moment vrijwel
dezelfde actiepunten onder handen hadden en de communicatie tussen beide in gevaar
zou kunnen komen.
Er zijn dit jaar door de secretaris 25 verslagen gemaakt van de vergaderingen en 1
verslag in 2019. De eerste vergadering van het bestuur van de Vriendenstichting was
op 23 december 2019.
Naast deze vergaderingen vonden 7 besprekingen plaats met Jaap van Duijn die nauw
betrokken is bij de fondsenwerving. Hij was tevens contactpersoon bij de aanvraag
van de ANBI-status. Deze werd als culturele ANBI-status voor onbepaalde tijd, op 18
februari verstrekt door de Belastingdienst.
Ook werd er een paar maal vergaderd met Ineke de Joode voorzitter van de
Jubileumcommissie JK500 en met Karel Hagen coördinator van de renovatie.
Oprichten van een Stichting en meer
Eind 2019 en begin 2020 zijn de volgende acties ondernomen om de JK500organisatie vorm en inhoud te geven:
-

Zoeken naar kandidaten voor het bestuur van de Vriendenstichting waarvan
twee namens de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes en twee namens de

-

-

-

Gemeente Laren. Burgemeester Nanning Mol van Laren is gevraagd en bereid
gevonden voorzitter te zijn. Het bestuur telt 5 personen; voorzitter Nanning
Mol, secretaris Douwe de Joode (PGLE), penningmeester Marc Vos
(Gemeente Laren) en twee leden: Heleen van Beelen (PGLE) en Henriëtta van
der Gaag (Gemeente Laren);
Installeren van de Groep Fondsenwerving waarin zitting hebben wethouder
Ton Stam, Leo Janssen en Mariëtte Nieuwboer. Toegevoegd zijn Marc Vos en
Douwe de Joode beiden als trait d’union vanuit het Stichtingsbestuur;
In de Jubileumcommissie hebben zitting: Ineke de Joode, Jan de Bruijn, Co en
Rieke Swaan, Jan Dirk van Baaren, Leo Janssen en Mariëtte Nieuwboer. Later
in het jaar is ook ds Job de Bruijn lid geworden;
Keuze van een naam;
Aanvraag van een bankrekeningnummer;
Op- en vaststellen van de statuten voor het Stichtingsbestuur;
Opstellen van een beleidsplan;
Aanvraag van de ANBI-status;
Aanvraag vrijwaring van BTW;
Opzet en uitvoering van een huisstijl.

De coronapandemie heeft al aan het begin van het jaar ervoor gezorgd dat een aantal
acties waaronder twee grote diners, geen doorgang konden vinden.
De volgende acties om fondsen te werven zijn ondernomen:
-

-

Opbouw van een website;
Verzorgen van een e-mailadres, briefpapier en enveloppen;
Samenstellen van presentatiemateriaal waaronder een Bidbook en een flyer;
Het schrijven en verzenden van 8 persberichten;
Organiseren van interviews met de voorzitter van het Stichtingsbestuur;
Het persoonlijk benaderen van vele inwoners van Laren en Eemnes;
Het per brief benaderen van bepaalde stichtingen en personen;
Het meezenden van flyers in de plaatselijke media (tweemaal);
Organiseren van een expositie samen met Singer om schilderijen te tonen
waarop de Johanneskerk staat afgebeeld. Ook het door de Beeldenstorm
verminkte houten beeld uit de Johanneskerk van Johannes de evangelist, was
na de restauratie ervan, op deze expositie te bewonderen;
Het helpen opzetten van een wijn- en honingactie;
Het laten maken van een fotoreportage over alle facetten van de renovatie;
Het verzenden per e-mail van een kerst- en nieuwjaarswens inclusief een korte
video over de renovatie aan de Vrienden;
Opzetten van een eerste Nieuwsbrief voor de donateurs (‘Vrienden’) die in
januari 2021 moet verschijnen en vervolgens maandelijks;
Het schrijven van een planning om in 2021 de Vrienden en derden te kunnen
ontvangen in de gerenoveerde en heringerichte Johanneskerk.

De vergaderingen en acties van het Stichtingsbestuur en de Groep Fondsenwerving
zullen een vervolg krijgen in 2021 daar nog niet het noodzakelijk geachte bedrag voor
de totale renovatie is bijeen gebracht, daar ontvangsten in de kerk moeten worden
georganiseerd en het jubileum in september zal worden gevierd.
Douwe de Joode
Secretaris Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren

Verslag van de penningmeester over het jaar 2020
Het Boekjaar van de Stichting liep van 16 december 2019 tot en met 31
december 2020.
Het afgelopen jaar is financieel goed verlopen voor onze Stichting.
Wij hebben 14 lijfrente overeenkomsten kunnen sluiten.
Er zijn 223 eenmalige betalingen ontvangen, 2 jaarlijkse betalingen en 18
maandelijkse bijschrijvingen.
De bijdragen die wij ontvangen hebben variëren van € 5,-- in de maand
tot een eenmalig bedrag van een paar duizend euro.
Dat alles heeft geresulteerd in een doelstellingsreserve van € 287.272,--.
Tellen wij daar de kasstroom voor de komende vier jaar bij op, dan komen wij
op een doelstellingsreserve van € 488.846,88. Er is dan nog € 11.153,12 te
gaan.
Bij het vertrek van de twee burgemeesters hebben wij een bijdrage uit
schenkingen ontvangen van € 8.234,--. Dit bedrag gebruiken wij als
kostenreserve om onze kosten te kunnen voldoen. In onze jaarcijfers hebben
wij dat opgenomen. Op die manier wordt iedere bijdrage voor 100 % besteed
aan de Johanneskerk.
Wij zien onze Vrienden in alle lagen van de bevolking en ook in de diverse
geloofsgemeenschappen.
Wij trekken daaruit de conclusie dat onze inwoners hart hebben voor de
Johanneskerk, het oudste monument van de gemeente Laren en dat stimuleert
ons om de renovatie goed af te ronden waardoor de kerk een mooie toekomst
krijgt!
Mocht U nog vragen hebben over de financiën van onze Stichting, dan kunt u
altijd een mail sturen naar mljvos@xs4all.nl
Marc Vos
Penningmeester Stichting Vrienden 500 jaar van de Johanneskerk Laren

Verslag van de Kascommissie
Aan het bestuur van
de Stichting Vrienden van de Johanneskerk
p.a. Torenlaan 57
1251HH LAREN nh
Laren nh, 31 januari 2021
Geacht bestuur,
Betreft : jaarstukken van uw stichting over het jaar 2020
Als kascommissie van uw stichting hebben wij de financiele administratie,
zoals die door uw penningmeester wordt gevoerd en ons is aangeleverd,
uitvoerig bekeken en geanalyseerd.
Wij kunnen met genoegen vaststellen dat alle inkomsten en uitgaven goed
worden vastgelegd en danken de penningmeester voor het gedegen werk en de
archivering daarvan. De conclusie die hieruit te trekken valt is dat de financiële
situatie van uw stichting goed wordt weergegeven, zoals ook te zien is in de
bijlage bij deze brief.
De bijlage bevat een Staat van Lasten en Baten over het jaar 2020, een Balans
per ultimo 2020 en een prognose van de kasstroom, zoals die voortvloeit uit de
per ultimo 2020 bekende gegevens.
Wij merken op dat de in deze prognose opgenomen periodieke uitkeringen
soms afhankelijk zijn van het in leven zijn van de schenker. Dit zou kunnen
betekenen dat de inkomsten wat lager uit kunnen komen dan voorspeld. Wij
achten het niet noodzakelijk een voorziening voor dit risico op te nemen.
Wij hebben de samenwerking met de penningmeester van uw bestuur zeer
gewaardeerd.
Wij stellen het op prijs wanneer u deze brief plus bijlage integraal op uw
website plaatst.
Daarmee heeft u dan voldaan aan de publicatieplicht van de financiële
verantwoording zoals die voor de ANBI’s van kracht is.
Wij wensen u veel succes bij uw verdere activiteiten.
Met vriendelijke groeten,

T.de Haar

B.Wapstra

Baten en Lasten 2020
baten
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p.u.
maandelijks
jaarlijks
eenmalig
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287.272,00
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Balans ultimo 2020
ACTIVA

TOTAAL

ing rekening
ing spaarrekening
totaal liquiditeiten

10.356,88
105.010,00
115.366,88

voorschot PGLE

175.000,00

activa

290.366,88
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1.000
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11.153

Laren, maart 2021

