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1. Staat van baten en lasten over 2020 
 

  

€ € € €

Baten

Huuropbrengsten 7.776           7.489           

Opbrengsten uit giften 15.008         11.025         

Rente 16.748         16.085         

Totale baten 39.532         34.599         

Lasten

Afdrachten 24.000         16.000         

Belastingen 577               720               

Verzekeringen 546               389               

Onderhoud 531               10.139         

Energiekosten -                -                

Overig 1.445           2.083           

Totale lasten 27.099         29.331         

Resultaat 12.434         5.268           

31-12-2020 31-12-2019
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2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
 
Activiteiten 
De Stichting tot instandhouding van Hervormd Gereformeerde Predikantsplaatsen te Dordrecht heeft 
als doel om met alle geoorloofde middelen het in stand houden van Hervormd-Gereformeerde 
predikantsplaatsen in de Hervormde Gemeenten op het eiland van Dordrecht en haar aanhorigheden 
in de meest uitgebreide zin te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het 
aanvaarden en volbrengen van die taken, die daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  
  
De geldmiddelen en het overige vermogen van de stichting worden gevormd door:  

• De bij oprichting van de stichting door de oprichters ter beschikking gestelde middelen;  

• donaties en giften; 

• verkrijgingen uit legaten of erfstellingen;  

• revenuen van het vermogen van de stichting;  

• al hetgeen op wettige wijze wordt verkregen.  
  
De Stichting heeft vanaf de oprichting tot medio 1985 een sluimerend bestaan geleid. Er zijn twee  
aanpassingen van de statuten geweest, namelijk d.d. 20 november 1969 en d.d. 2 februari 1982. 
 
De fiscus heeft de stichting aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI beschikking 
volgens fiscaal nummer 81.54.80.428). De stichting is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel onder nummer 41118438. 
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld op basis van artikel 10 BW 2. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
 
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 
vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 
Algemeen 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen 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. 
 
Baten 
Opbrengsten van diensten (verhuur) worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten 
zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. Giften worden 
op kasbasis verantwoord. 
 
Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 
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3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Afdrachten 

De afdracht aan de Hervormde Gemeente wijk 2 & 7 te Dordrecht over 2020 bedraagt € 24.000 

(2019: € 16.000). 

Huuropbrengsten 

De huuropbrengsten hebben betrekking op een pand die de stichting in haar beheer heeft. 

Beloning bestuurders 

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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4. Overzicht van voorgenomen bestedingen 2021 met toelichting 
 
Te besteden aan doelstelling: 

- Afdrachten  € 24.000 
- Onderhoud  €   5.000 

 
Beheer: 

- Verzekeringen  €      500 
- Overig   €   2.000 

 
Totaal: € 31.500 
 
Bij het bepalen van de voorgenomen bestedingen is gekeken naar de gemiddelde bestedingen van de 
afgelopen vijf jaar in combinatie met het gekozen beleid. 


