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Stichting Vrienden Westerkerk

Stichting Vrienden Westerkerk, opgericht in 2011, heeft een tweeledig doel:

1. Het werven van fondsen om de Westerkerk in goede staat te houden
2. Het voor iedereen toegankelijk houden van de Westerkerk

Om dit te bereiken doen we een beroep op Vrienden die bereid zijn om jaarlijks financieel bij te dragen aan het onderhoud van
de Westerkerk. Verder organiseren we culturele activiteiten waarvan de opbrengst ten goede komt aan het onderhoud van de 
Westerkerk.

Het bestuur van de Stichting werkt nauw samen met de kerkenraad van de Westerkerk en bestaat uit de volgende personen:
• Hans Verkoren - voorzitter
• Thomas van der Vliet - secretaris
• Bart-Jan Bos - penningmeester en tevens lid van de kerkenraad
• Teun Hoeve - lid en teven lid van de kerkenraad
• Joop van Riessen - lid
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun inzet voor de Westerkerk.

De Stichting heeft geen personeel in dienst.
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Jaarrekening 2017 - Balans
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Balans op 31 december 2017 2016

€ €

Bezittingen

Liquide middelen 72.831             82.325             

Voorschotten betaald 6.100                12.995             

Vooruitbetaalde kosten 103                   99                      

Vorderingen 990                   24.877             

Totaal bezittingen 80.024             120.296           

Eigen Vermogen & Schulden

Eigen Vermogen 71.356             71.356             

Nog af te dragen bijdrage restauratie 506                   37.131             

R/C Westerkerk 776                   338                   

Vooruitontvangen giften 1.130                -                    

Crediteuren 6.256                11.471             

Totaal eigen vermogen & schulden 80.024             120.296           



Jaarrekening 2017 - Resultaat
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Winst en Verlies 2017 2016

€ €

Inkomsten

Giften & diverse baten 23.362             88.445             

Totaal inkomsten 23.362             88.445             

Uitgaven

Uitgaven in het kader van de doelstelling 4.765                

Metsel een Steen & Mijn Muziek 17.592             51.039             

Algemene kosten 499                   275                   

Totaal uitgaven 22.856             51.314             

Inkomsten minus uitgaven 506                   37.131             

Bijdrage restauratie Westerkerk 506                   37.131             

Resultaat boekjaar -                    -                    



Informatie

• De jaarrekening is op 14 maart 2018 goedgekeurd door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Kerk 
Amsterdam.

• De stichting heeft geen winstoogmerk en is door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut 
beogende culturele instelling (ANBI). Particulieren komen in aanmerking voor aftrek van de inkomstenbelasting. Omdat de 
stichting een culturele ANBI is mogen begunstigers hun gift bij de aangifte voor 125% als aftrekpost invullen. Zij krijgen, 
afhankelijk van hun inkomen, in het gunstigste geval via de belastingdienst tot wel 65% van hun gift terug. Voor bedrijven 
geldt voor de vennootschapsbelasting zelfs een aftrek van 1,5 maal hun schenking! Kijk op www.belastingdienst.nl  voor 
meer informatie.
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Vrienden Westerkerk
Prinsengracht 281

1016 GW  Amsterdam

Telefoon: 020 6247766

De Stichting Vrienden Westerkerk is door de Belastingdienst 
aangemerkt als Culturele ANBI. Uw giften zijn daarom fiscaal 
aftrekbaar.

ANBI/RSIN: 8508.74.968 IBAN: NL30 RABO 0109 9279 66


