
 

Aan het bestuur van  

de Stichting Vrienden van de Johanneskerk 

p/a Torenlaan 57 

1251HH 

 

LAREN nh 

 

Laren nh, 7. februari 2023 

 

Geacht bestuur, 

 

Betreft : jaarstukken van uw stichting over het jaar 2022 

 

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 in de 

door uw penningmeester opgestelde balans per 31 december 2022 en de Verlies en Winstrekening 

( ook wel Staat van Lasten en Baten genoemd )over 2022 

 

Wij hebben vastgesteld dat 

--het saldo van de lopende rekening bij ING is €. 128 

--het saldo van de spaarrekening bij ING is €. 50.000 

--de doelstellingreserve per 31 december 2022  €. 45.998 bedraagt 

--de schuld aan de PGLE na aftrek van de lijfrentes per saldo per 31 december 2022 bedraagt 

€.4.140 

--het eindsaldo over 2022 €. 1.631 negatief bedraagt. 

--derhalve geen resultaatbijdrage aan de PGLE  behoeft te worden afgedragen 

--dat berekeningen en boekhouding overeenkomstig het bestaande convenant dat bestaat tussen uw 

stichting en de PGLE zijn.. 

  

Wij merken op dat de 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, omdat dit 

risico is overgenomen door de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes. 

 

Wij hebben de samenwerking met de penningmeester van uw bestuur zeer gewaardeerd. 

 

Wij stellen het op prijs wanneer u deze brief  integraal op uw website plaatst. 

. 

Wij wensen u veel succes bij uw verdere activiteiten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

T.de Haar                                                B.Wapstra    

 


