Financieel Verslag Vrijzinnigen Schiedam 2018
De jaarrekening is samengesteld door de het Kantoor der Kerkelijke Administraties te Amersfoort ( KKA)

Over 2018 is een verlies geboekt van € 33.670,-- . Dit verlies ligt in de lijn met het bedrag van
€ 33.650,-- dat was begroot.
De inkomsten waren weliswaar hoger dankzij hogere dan geraamde opbrengsten uit verhuur/CD
opnamen. Aan de uitgavekant waren er ook hogere kosten met betrekking tot de ondersteuning van
de kerkdiensten en het inlopen van een ( achterliggende) jaarbetaling aan de landelijke organisatie:
Vrijzinnigen Nederland.
Conform het besluit van de ledenvergadering van 9 september 2018, de rekening van de
aandachtcommissie op te heffen is het saldo van deze voorziening, zijnde € 13.943,-- overgeheveld
naar de algemene reserve.
De opbrengsten uit CD-opnamen/verhuur kerk van de Stichting Westvest 90 bedroegen in 2018 een
ruime € 21.000,-- een bedrag dat een deel van de vaste lasten van het gebouw kan dekken. Op
grond van dit bedrag wordt, zoals gebruikelijk, na toepassing van de St. Westvest 90 –verdeelsleutel,
voorgesteld om € 12.000,-- hiervan toe te voegen aan het Restauratiefonds, een reservering die
bedoeld is voor groot- onderhoud en terugkerende, vaak onvoorziene restauraties van het
kerkgebouw. De stand van het restauratiefonds komt daarmee op 31-12-2018 uit op zo’n 70.000
euro.
Op de Algemene Ledenvergadering van 18 maart 2018 heeft onze vereniging een garantie afgegeven
ter waarde van € 190.000,-- ten behoeve van de op handen zijnde restauratie van de fundering van
de HaverSchmidt-zaal. De financiële positie van onze vereniging is hiermee in zwaar weer terecht
gekomen. Indien de fondsenwerving onvoldoende op gang komt kan het betekenen dat onze
kapitaalreserve in het ongunstigste geval met € 120.000,-- kan krimpen.
Het bestuur beseft dat zij, ondanks de belangrijke bijdragen die gegenereerd worden via de Stichting
Westvest 90, het gebouw niet meer kan onderhouden en bekostigen. Zij is daartoe momenteel in
nauw overleg met De Stichting het gebouw aan hen over te dragen via een zogenaamde
erfpachtconstructie, hetgeen de Stichting tot eigenaar maakt. Dit betekent dat de vereniging
beduidend minder gebruik zal kunnen maken van het gebouw.
Daarnaast is het noodzakelijk dat wij aan de uitgavenkant alle posten kritisch moeten bezien en
bezuinigingen moeten doorvoeren op alle terreinen.
Dit leidt o.a. tot de volgende overwegingen:
-Het organiseren minder kerkdiensten
-reductie van de kosten kerkdiensten ( printwerk/bloemen e.d.)
-verenigingsblad/uitnodigingen/contributieverzoeken zoveel mogelijk per mail/website verzenden.
Rondbezorging van post via leden/vrijwilligers.
-Beëindigen contract met KKA
In de huidige begroting voor 2019 is met de bezuinigingen nog geen rekening gehouden. Dit komt
o.a. omdat het jaar alweer bijna voor de helft voorbij is en het uitzetten van bezuinigingen goed
voorbereid moet worden en veel tijd vergt.
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