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De stichting is opgericht d.d. 13 oktober 2016 te Sliedrecht en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Middelburg onder nummer 67077269. Zij stelt zich ten doel het
kerkgebouw in Burgh als monument in de zin van de Monumentenwet 1988, krachtens opdracht
van en in overleg met de eigenaar in stand te houden. Deze doelstelling wordt bereikt door
jaarlijks een substantieel bedrag bijeen te brengen en activiteiten te organiseren. Zij wil het
kerkgebouw gebruiken als ontmoetingsplaats voor de inwoners van Burgh, de Schouwenaren
en de gasten op het eiland en ook door dit te exploiteren als maatschappelijk en cultureel
centrum ten dienste van de gehele Burghse samenleving.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De in de jaarrekening opgenomen
bedragen zijn afgerond op hele bedragen. Doordat de stichting niet Btw-plichtig is voor de Wet
de omzetbelasting 1968, zijn de bedragen, die in dit verslag worden vermeld, inclusief BTW.
Grondslagen van waardering
De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto omzet en alle hiermee verbonden aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten uit
levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke (en over de omzet
geheven belastingen). Deze kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen
en diensten zijn geleverd c.q. verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen waarin deze
voorzienbaar zijn.
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Verslagperiode 13 oktober- 31 december 2016.
Gezien het feit dat deze verslagperiode slechts een paar maanden omvat , zijn er nog
nauwelijks activiteiten ontplooid. Omwille van de
liquiditeit is
een renteloze lening
ontvangen van PKN Burgh van € 5.000; deze wordt in 5 jaar afgelost..

Balans per 31 december 2016
De balans sluit met een negatieve reserve van € 1.662. De schulden per balansdatum van €
1.709 zijn inmiddels afgewikkeld. Dit betreft een ontvangen gift 2017 in 2016 van € 50 en
betaalde kosten in 2017 betrekking hebbend op 2016: kosten website € 1.516, bankkosten €
14 en kosten uitvoeringen € 129.

Exploitatierekening 2016
Het tekort in het verslagjaar bedraagt € 1.662
gepassiveerd.

Haamstede, 6 januari 2017.
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en is als negatieve “algemene reserve”

Balans per 31 december 2016
ACTIVA
€
Vorderingen

Geldmiddelen
Rabobank betaalrekening
Kas

5.082
5.082

PASSIVA
Stichtingsk apitaal

35

Schulden lang
Lening PKN Burgh

5.000

Schulden k ort
Te betalen en vooruitontvangen

1.709

Exploitatietek ort

-1.662
5.082

Exploitatie 2016
€

BATEN
Activiteiten
Giften donaties

450
61
511

LASTEN
Bankkosten
Administratiekosten
Oprichtingskosten
Kosten website
Inkoop catering
Kosten uitvoeringen
Bankkosten

22
1
372
1.516
55
207
2.173

Tekort

-1.662
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