
Algemene gegevens 

Naam ANBI:  Stichting Behoud Vledderkerk 
RSIN/Fiscal nummer: 8582.62.587 
Website adres:  www.vledderkerk.nl 
E-mail:   info@vledderkerk.nl 
Adres:   Kerkhoflaan 11 
Postcode:   8381 BB 
Plaats:   Vledder 
 

Oprichting 

Bij de oprichting van de Stichting Behoud Vledderkerk waren vijf personen 
betrokken. Deze vond plaats op 15 december 2017 ten kantore van 
Notaris Varekamp te Dwingeloo. 

Doel van de oprichting 

De doelstelling van de Stichting Behoud Vledderkerk is het bijeenbrengen 
van financiële middelen voor het mede in standhouden en onderhouden 
van het kerkgebouw te Vledder. Een belangrijke doelstelling is ook het 
mogelijk maken en organiseren van activiteiten in de Dorpskerk. Daarvoor 
leent de kerk zich na de verbouwing goed. De doelstelling van de stichting 
is vastgelegd en te vinden op de internetpagina van de website 
“vledderkerk.nl” en in de oprichtingsakte. 
 

Beloningsbeleid 
 

De bijeengebrachte middelen zullen worden ingezet voor het kerkgebouw. 
Daarnaast zijn in het financiële jaarverslag de kosten voor werving en 
administratie terug te vinden. Er zijn geen personele kosten, alles wordt 
gedaan door onbezoldigde vrijwilligers. 

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
 

28 mei 2019 , Vledderveen 
 

De financiële stukken over 2018 van de Stichting zijn door 
ondergetekende gecontroleerd en akkoord bevonden. 
Het vermogen per 31 december 2018 bestaat geheel uit het saldo van de 
bij de RABO aangehouden bankrekening  
met het nummer NL88 RABO 0326 2788 26 en dient volgens de statuten 
aangewend te worden voor bijdragen tot behoud van de Johannes de 
Doperkerk / Dorpskerk te Vledder. 
De bestuurders van der Stichting hebben in 2018 geen beloning 
ontvangen. 



De jaarrekening luidt als volgt : 
 
BALANS 
 
Activa  
Saldo Rabobank €   9.720 
 
Passiva  
Vermogen €  9.720 
 
RESULTATENREKENING 
 
Baten 
Ontvangen donaties €  6.599 
Opbrengsten acties 866 
Subsidies en overige bijdragen 3.500 
 ----------- 
Totaal baten  € 10.965 
 
Lasten 
Stichtingskosten €     628 
Bankkosten en kosten website 139 
Wervingskosten en drukwerk 478 
 ---------- 
Totaal lasten €  1.245 
 
Beschikbaar voor uitkeringen €   9.720  
 
 
G.G.van Raalten 
Oud-Registeraccountant 

 
  


