
Jaarrekening Stichting Vrienden van de Martinikerk (te Sneek)

In euro Balans
 Activa Passiva

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Vermogen
Eigen vermogen 8.994 9.980
Bestemmingsfondsen 41500 0
Totaal vermogen 50.494 9.980

Liquide middelen 50.494 9.980

Totaal activa 50.494 9.980 Totaal passiva 50.494 9.980

Winst en verliesrekening
2021 2020

Opbrengsten
Subsidies 41500 10000

Totaal opbrengsten 41500 10000

Kosten
Representatie 75
Fondsenwerving 791
Bankkosten 119 20

Totaal kosten 986 20

Exploitatiesaldo 40.514 9.980



Algemeen

 De naam van de stichting is: Stichting Vrienden van de Martinikerk (te Sneek)
Doel en vermogen
1. De stichting heeft als doel het in stand houden van de Martinikerk te Sneek,
waaronder wordt begrepen het in stand houden van het kerkgebouw, maar ook
het gebruik van dit gebouw voor een diversiteit aan activiteiten en als
ontmoetingsruimte, alsmede het bevorderen van de belangstelling hiervoor en
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van
diverse culturele evenementen, zoals lezingen, concerten, exposities en andere
openbare bijeenkomsten.
5. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt
gevormd door:
a. het bij de oprichting afgezonderde stichtingskapitaal;
b. subsidies, giften en donaties;
c. hetgeen verkregen wordt door schenkingen, erfstellingen of legaten;
d. revenuen van het vermogen van de stichting;
e. hetgeen op andere wijze wordt verkregen.

Toelichting balans en winst- en verliesrekening

Het vermogen bestaat voor een deel uit bestemmingsfondsen.
Dit betreft subsidies die specifiek voor de restauratie van de Martinikerk te Sneek 
zijn bestemd door de subsidiegevers. 
Deze gelden zullen in 2023 worden verstrekt aan de PKN Sneek, waarna de afrekening
met de betreffende fondsen zal plaatsvinden.

In 2022 en 2023 zullen verdere acties worden georganiseerd ten bate van de Stichting Vrienden
en haar doelstellingen. 

Het exploitatieresultaat bestaat uit het saldo van de ontvangen subsidies en 
de gemaakte kosten door de Stichting.
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