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Verslag van de Algemene Vergadering over 2016 van de  

Stichting St. Jozef  
 

 

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2016 worden voorgelegd en doorgenomen. 

 

De doelstelling voor 2016, om de schulden ontstaan door de aankoop van de kapel in Leiden, verder 

af te lossen, is gerealiseerd. Hiertoe is een negatief koersverschil (EUR versus CHF) van € 17.767,-- 

ontstaan welke, in 2016 ten laste van de algemene kosten in het resultaat is gebracht. 

 

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast. 

 

Voor 2017 zal onderzocht worden of de verwerving van Sint Willibrordkerk in Utrecht mogelijkheden 

biedt om de zielzorg in Nederland verder te ontplooien. 
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Financieel verslag 2016 
 

Balans 

 

Het Onroerend goed omvat de kerk en de priorij in Gerwen en het kerkgebouw in Leiden.  

Het Inventaris bestaat uit (kerk-)inventaris voor bovengenoemde panden in Gerwen en Leiden. 

De overlopende activa betreft vooruitbetaalde ziektekosten 2017 en een waarborgsom bij PostNL. De 

liquide middelen zijn ten opzichte van 2016 gedaald als gevolg van het terugbetalen van de verstrekte 

leningen t.b.v. de aankoop van Leiden. 

  

Het exploitatiewinst over 2016 is ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt. 

De leningen aan derden en de overige schulden zijn in 2016 afgelost. 

  

Exploitatie 

 

De inkomsten vanuit giften, collectes en apostolaat zijn in 2016 iets gestegen ten opzichte van 2015. De 

overige inkomsten, o.a. uit nalatenschappen en erfenissen, zijn beduidend lager dan in 2015. Hierdoor zijn 

de totale inkomsten uitgekomen op € 247.405,-- (2015, € 353.438,--). 

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat te maken zoals sacristiebenodigdheden, 

bloemen, drukwerk en de verkoop vanuit de winkeltjes. De inkoopkosten komen uit op € 15.691,-- en zijn 

iets hoger dan in 2015 (€ 11.662,--). Dit als gevolg van iets hogere uitgaven voor drukwerk en een 

bijdrage aan het district Benelux. 

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 231.715,-- (2016, € 341.776,--).  

 

In 2016 is totaal voor € 82.896,-- aan kosten gemaakt (2015, € 48.831,--).  

De kosten in 2016 voor de priesters zijn toegenomen met € 2.516,--, de energiekosten zijn toegenomen 

met € 5.035,--, de verzekeringskosten zijn gedaald met € 1.312,--, het onderhoud is toegenomen met € 

6.280,-- als gevolg van noodzakelijk onderhoud. De algemene kosten zijn toegenomen met € 19.446,-- 

waarvan een belangrijk deel kan worden toegeschreven aan het valutaverlies (€ 17.767,--) voor de 

aflossing van de lening met Zwitserland (CHF/EUR). De opbrengsten uit verhuur voor Leiden zijn 

gedaald met € 2.100,--.  

 

Ondanks een lagere netto-opbrengst van € 110.061,-- en een hogere kosten € 34.065,-- komt de 

exploitatie voor 2016 uit op een winst van € 148.818,-- (2015, winst € 292.944,--). Deze winst is ten 

gunste van het stichtingskapitaal geboekt. 
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