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Balans

Activa 31-12-2021 31-12-2020 Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Liquide middelen € 18.081 € 376.907 Continuïteitsreserve € 2.000 € 2.000

Bestemmingsreserve € 16.081 € 374.907

Totaal activa € 18.081 € 376.907 Totaal passiva € 18.081 € 376.907

De bestemmingsreserve is volledig bestemd voor de restauratie van de Lambertuskerk in Wouw.

Staat van baten en lasten

Baten 2021 2020

Baten sponsorbijdragen € 19.900 € 12.313

Donaties en giften particulieren € 23.381 € 16.619

Totaal baten € 43.281 € 28.932

Lasten

Verstrekte giften € 400.000 € -

Communicatiekosten € 1.004 € 360

Financiële lasten € 205 € 123

Overige lasten € 898 € 5.672

Totaal lasten € 402,107 € 6.155

Saldo van baten en lasten € -358.826 € 22.777
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Voor de stichting Behoud Lambertuskerk is 2021 een goed jaar. 

De opbrengsten uit donaties van vrienden en sponsoren en van de 

acties zoals de torenbeklimming hebben ruim € 40.000,- opgebracht; 

40% meer dan in 2020. 

Vermeldenswaard is dat we bij de particulieren 35 nieuwe vrienden 

hebben en 30 vrienden die hun jaarlijkse bijdrage niet alleen hebben 

verlengd maar ook verhoogd. Dat is een mooi resultaat! Helaas is 

er ook een beperkt aantal vrienden dat -vaak om heel begrijpelijke 

redenen- de overeenkomst van 5 jaar niet heeft verlengd.

Onze sponsoren hebben in totaal € 20.000,- geschonken; een groot 

deel daarvan is eenmalig, maar heel positief dat in deze tijd zoveel 

organisaties willen bijdragen aan het behoud van ons Icoon. 

Aan de restauratie van de toren hebben we begin 2021 € 350.000 

bijgedragen van de totaal begrote restauratiekosten van ruim 

€ 800.000,-. Hierdoor kan de parochie voldoen aan de eis van 

subsidiegevers zoals de provincie dat de gemeenschap zelf ook een 

belangrijke bijdrage in de kosten levert. Eind december hebben we 

nog €  50.000,- bijgedragen aan de meerkosten van de restauratie. 

Van de totale kosten van de restauratie van de toren ad € 965.000 

heeft de stichting € 400.000 bijgedragen.

Dankzij de steun van onze vrienden en sponsoren zijn we in staat een 

substantiële bijdrage aan de kosten van de restauratie te leveren. 

Daarvoor willen we alle gulle gevers van harte bedanken!

Het bestuur van de Stichting Behoud Lambertuskerk

Wouw, maart 2022

toelichting


