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Staat van Baten en Lasten 2020 en Begroting 2021, afgerond op € 50, publieksversie

INKOMSTEN UITGAVEN

600 650
beheers- en bestuurskosten, Gilde NL en diversen

1.050 1.150

0 500 Gilde avonden en attenties vrijwilligers 600 900

gidsen Cuneratoren (groepen) 400 500 promotie, drukwerk en website 150 250

gidsen Gedachtemiskerk (groepen) 0 bespelen Beiaard 7.200 7.300

gidsen Stadswandeling (groepen) 150 500 Lancaster monument Elst 650 0

gidsen Ereveld scholen (groepen) 600 200

gidsen Koningstafel (instap en groepen) 700 650 bijdrage exploitatie VVV 250 500

100 100 0 0

donateurs Beiaard (in begroting incl. Cultuurplatform) 2.400 3.300 donatie Gedachtemiskerk 0 0

4.850 1.800

verlies 100 1.900

totaal 9.900 10.100 totaal 9.900 10.100

Activa Passiva

Balans per 31-12-2020 Balans per 31-12-2020

2.000

gelijk aan passiva 1.000

geen voorraden, goederen of andere eigendommen Beiaard “weerstandsreserve” ca. 2 jaar

algemene reserve 4.000

Resultaat
2020

Begroting
2021

Resultaat
2020

Begroting
2021

kerkbus (openstelling Cunerakerk/torenbeklimmingen/
winkeltje) (instap en giften)

gidsen Cunerakerk (groepen)

Cuneradag, OMD, kerstmarkt donatie Cunerakerk en/of museum

bijdrage gemeente bespelen en schoonh. Beiaard/Toren

uitsluitend € - rek. coourant - en spaartegoed bij bank doksaal reservering = St Vr Cunerakerk

museum reservering = St Vr Stadsmuseum



Toelichting Staat van Baten en Lasten 2020
2020 is financieel door de Corona pandemie getekend. Een groot deel van de rondleidingen zijn vroegtijdig gestopt.

De toren is vanaf medio maart niet meer beklommen. De zomeropenstelling van de kerk is beperkt geweest, groepsrondleidingen aan schoolgroepen op het Ereveld werden vroegtijdig afgezegd.

Zoals in de toelichting bij de begroting 2020 al is vermeld, worden inkomsten in voorjaar en zomer gegenereerd en vallen de uitgaven grotendeels in het najaar.

Daardoor bleek het mogelijk om met de al prudente begroting 2020, “de tering naar de nering” aan te passen.

De resultaatrekening blijkt ten opzichte van de begroting voor 2019 ca. 33% lager en is ten opzichte van de gerealiseerde resultaatrekening in 2019 ca. 40% lager.

Onze privé donateurs hebben tijdens de eerste Corona piek aanzienlijk meer bijgedragen dan begroot.

GEVOLGEN: direct verlies is beperkt gehouden. Gebruikelijke donaties en reserveringen in culturele sector als motiverende factor voor onze vrijwilligers hebben niet plaatsgevonden.

Gerealiseerde Goede doelen 2020
1. Lancaster monument Elst (bijdrage)

2. conform de werkafspraak met het VVV dragen wij bij aan de balie-exploitatie van het VVV naar rato van rondleidingen (is dus beperkter dan begroot vanwege minder rondleidingen)

Balans per 31-12-2020

weerstandsreserve bespeling beiaard is (nog) niet aangetast

beperkt verlies 2020 is ten laste van algemene reserve gebracht

-

Begroting 2021 in het teken van Corona
1. vanwege de beperkingen die de pandemie stelt is realistisch begroten omgeven met onzekerheden

2. op het moment van opstellen gaan we ervan uit dat er een zomeropenstelling van de kerk mogelijk is, evenals wandelingen op de Koningstafel en stadswandelingen

3. torenbeklimmingen en schoolgroepen Grebbeberg zijn, nemen we aan in voorjaar en zomer , nog niet realistisch.

4. begroting is prudent. Steunen van “goede doelen”in de Culturele sector zijn een middel ter motivatie van de vrijwilligers – “we doen het ergens voor!”

5. toename bijdrage exploitatie VVV maar rato van rondleidingen (beperkt jaar)

7. gelijkblijvende kosten handmatige bespelingen / concerten / kostenvergoedingen beiaardiers

9. subsidie “prof. podiumkunsten” loopt nu als geoormerkt geld van gemeente via Cultuurfonds (Cultuurplatform) voor € 1500 (begroot onder post donateurs Beiaard)

GEVOLGEN: zonder ingrijpende steun van overheid en donateurs zullen we het jaar afsluiten met een aanzienlijk verlies. Bovendien kunnen we de gebruikelijke projectdonaties aan derden in het

reserveringen doksaal en museum zijn door belanghebbende (Vr v Cunerakerk respectievelijk Museum) direct opvraagbaar als besteding zichtbaar genaakt wordt

6. geen donaties of balans-reserveringen voor doksaal / museum of dergelijke begroot! Net als gerealiseerd in 2020: nul)

8. subsidie uit gemeentelijke post donaties voor “prof.podiumkunsten'' a € 2500 is opgeheven, naar aanleiding van motie in gemeenteraad

10. Projectsubsidie a € 1000 voor augustus concertbespelingen via Cultuurfonds wellicht mogelijk, echter niet opgenomen in begroting (onzeker)

11. algehele inkomsten derving ten gevolge van Coronacrisis waarvoor de gemeente wellicht gelden ter beschikking stelt aan Verenigingen en stichtingen: onzeker of we aan voorwaarden voldoen.

“Culturele veld” niet realiseren. Dat gaat ernstig ten koste van onze zichtbaarheid en ten koste van de motivatie van de vrijwilligers.

Dus ondanks ca. 40% lagere uitgaven in 2020 én 2021 ten opzichte van (topjaar) 2019, ook nog een voorzien verlies van € 1900 in 2021


