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De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2017 worden voorgelegd en doorgenomen. 

 

De doelstelling voor 2017, om te onderzoeken of de verwerving van de Sint Willibrordkerk tot de 

mogelijkheden behoort om de zielzorg in Nederland verder te ontplooien, is gelukt. 

De benodigde financiering is in de cijfers van 2017 verwerkt alsmede heeft er een inhaalafschrijving 

plaatsgevonden op het inventaris. Tevens zijn de bestuursleden van de Stichting Sint Jozef 

toegetreden tot Sint Willibrordus Stichting en de Stichting Ondersteuningsfonds voor de Sint 

Willibrordkerk, beiden in Utrecht.  

Het boekjaar 2017 heeft geleidt tot een verlies van € 183.416,-- welke ten laste van het 

Stichtingskapitaal is geboekt. 

 

De balans en resultatenrekening worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast. 

 

Voor 2018 zal de ontwikkeling van de zielzorg in Nederland, met name ook vanuit Utrecht, hoog op 

de agenda komen te staan. Inmiddels is er een derde priester naar Nederland uitgezonden om dit 

doel te verwezenlijken. 

 

 

 



 

 

Financieel verslag 2017 
 

Balans 

 

Het Onroerend goed omvat de kerk en de priorij in Gerwen, het kerkgebouw in Leiden en het recht op het 

kerkgebouw in Utrecht. 

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

De lening is een verstrekte geldlening van de Stichting Sint Jozef aan de Stichting Ondersteuningsfonds 

voor de Sint Willibrordkerk in Utrecht.  

De overlopende activa is een storting bij de bank die per ultimo 2017 nog niet is bijgeschreven. 

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2016 gedaald als gevolg van een teruglopende exploitatie. 

 

Het exploitatieverlies over 2017 is ten laste van het stichtingskapitaal geboekt. 

Onder de leningen aan derden staan opgenomen renteloze gelden t.b.v. de financiering van de kerk in 

Utrecht.  

Onder de overige schulden staan de korte termijn renteloze leningen die door het district Benelux en 

Antwerpen zijn verstrekt voor de financiering van de Sint Willibrordkerk in Utrecht. 

  

Exploitatie 

 

De inkomsten vanuit giften, collectes en apostolaat zijn in 2017 iets gedaald ten opzichte van 2016. De 

overige inkomsten, o.a. uit nalatenschappen en erfenissen, zijn beduidend lager dan in 2016. Hierdoor zijn 

de totale inkomsten uitgekomen op € 96.125,-- (2016, € 247.405,--). 

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 € 19.147,-- en zijn 

iets hoger dan in 2016 (€ 15.691,--). Dit als gevolg van de reconciliatie in Utrecht. 

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 76.978,-- (2016, € 231.715,--).  

 

In 2017 is totaal voor € 260.934,-- aan kosten gemaakt (2016, € 148.818,--).  

De kosten in 2017 voor onderhoud zijn toegenomen met € 45.012,-- als gevolg van onderhoud aan het 

orgel en aan de kerk. De algemene kosten zijn toegenomen met € 54.129,-- waarvan een belangrijk deel 

kan worden toegeschreven aan het verkopen van de deelvordering voor de financiering van Utrecht. 

Daarnaast heeft er een inhaalafschrijving plaatsgevonden van € 71.714,-- (2016 € 0,--) voor inventaris dat 

onderhevig aan de waarde in het maatschappelijk verkeer. Onder de financieringskosten is nog een 

nagekomen renterekening van € 5.447,-- geboekt (2016 € 0,--) voor de financiering van Leiden. 

 

Door een lagere netto-opbrengst van € 154.737,-- en een hogere kosten € 177.498,-- komt de exploitatie 

voor 2017 uit op een verlies van € 183.416,-- (2016, winst € 148.818,--). Dit verlies is ten laste van het 

stichtingskapitaal geboekt. 

 

 

  



 

 

 

 
   Balans 2016 

 
2017 

 
   

 
   Onroerend goed  €   1.164.546  

 
 €    2.189.546  

    Inventaris  €      206.462  
 

 €       134.749  

    Leningen UG 
  

 €    2.575.000  

    Liquide middelen  €        62.769  
 

 €         23.957  

 
   Overige activa  €         3.027  

 
 €         20.136  

 
      

Activa  €   1.436.804  
 

 €    4.943.388  

    

    

    Stichtingskapitaal  €   1.287.985  
 

 €    1.436.804  

Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar  €      148.818     €      -183.416  

 
 €   1.436.804  

 
 €    1.253.388  

Solvabiliteit in % 100% 
 

25% 

 
   Reserves  €              -    

 
 €                -    

 
   Leningen derden  €              -    

 
 €    3.190.000  

 
   Overige schulden / rekening couranten  €              -    

 
 €       500.000  

 
      

Passiva  €   1.436.804  
 

 €    4.943.388  

 



 

 
Resultatenrekening 2016 

 
2017 

 
   

    Giften  €        69.319  
 

 €         61.899  

Overige giften  €      178.086     €         34.226  

 
 €      247.405  

 
 €         96.125  

    Diverse ondersteuning  €         1.805  
 

 €                -    

Sacristiebenodigdheden  €         2.462  
 

 €           3.060  

Bloemen  €         1.995  
 

 €           1.761  

Winkeltjes  €            442  
 

 €             715  

Drukwerken  €         9.527  
 

 €           9.048  

Catering e.d.  €           -540     €           4.562  

Totaal inkoop  €        15.691  
 

 €         19.147  

    Netto opbrengst  €      231.715  
 

 €         76.978  

    

    
 

   Vergoedingen priesters e.d.  €        18.198  
 

 €         18.105  

    Energie  €        18.330  
 

 €         18.966  

    Verzekeringen  €         5.338  
 

 €           4.491  

    Onderhoud  €        11.766  
 

 €         56.778  

    Algemene kosten  €        30.764  
 

 €         84.893  

    Afschrijvingen  €              -    
 

 €         71.714  

    Opbrengst verhuur  €        -1.500  
 

 €                -    

 
   Financieringskosten  €              -    

 
 €           5.447  

 
      

Totale kosten  €        82.896  
 

 €       260.394  

    Verlies / winst lopend jaar  €      148.818     €      -183.416  

 


