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2. Balans 

  31 december 2019 31 december 2018 31 december 2017 

     

ACTIVA    

     

Bankrekening € 2.754,09 € 4.463,31 € 3.005,57 

Kas € 19,25 € 114,25 € 54,76 

Overige vorderingen 
(debiteuren) 

€ 2.000,00 € 125,00 € 1.223,22 

     

Totaal activa € 4.773,34 € 4.702,56 € 4.283,55 

     

PASSIVA    

     

Crediteuren en overige 
schulden 

€ 870,89 € 899,69 € 119,77 

Eigen vermogen € 3.902,45 € 3.802,87 € 4.163,78 

     

Totaal passiva € 4.773,34 € 4.702,56 € 4.283,55 

 
Overige vorderingen 

Dit jaar hebben we geen bijdrage ontvangen van de Johannes Stichting (á € 2000), omdat de 
Johannes Stichting dit geld zelf nodig had. Hiervoor in de plaats zal er nog een gift komen á € 2000 
van de Stichting Vrienden Van De Studenten. 
 

Crediteuren en overige schulden 

De crediteuren zijn dit jaar vrij hoog. Dit komt onder meer door het verbouwen en in gebruik nemen 
van de werfkelder aan de Oude Gracht. Verder is de werfkelder na de zomer in gebruik genomen, 
waardoor de kosten rondom het gebruik van de pastorie verminderd zijn tot € 500,-. Deze moeten 
nog overgemaakt worden.  

Voor het archiveren en overdragen van het penningmeesterschap is er opberg- en archiefmateriaal 
aangeschaft in 2019 (á € 43,51). Verder zijn nog niet alle gemaakte kosten voor het 10 jarig jubileum 
van de KSU terugbetaald (á € 69,20). Beide zullen nog worden overgeboekt naar de desbetreffende 
personen. 

Kosten rondom het zakelijk betalingsverkeer (á € 19,09) wordt altijd achteraf berekend. Hierom 
wordt deze betaling komend jaar voldaan. Verder zal de bisdombijdrage met als basisjaar 2018 (á € 
239,09) nog betaald worden. 

 

De vorderingen uit 2017 moeten helaas worden beschouwd als niet te innen debiteuren (á 125,-). 

  



3. Exploitatierekening 2019 

 

4. Toelichting op de exploitatierekening 

 

Baten 
  
Collectes en overige kerkbijdragen 
De opbrengst de collectes en overige kerkbijdragen was dit jaar lager dan vooraf begroot. Dit komt 
voornamelijk, omdat er dit jaar één deurcollecte is gehouden na de heilige mis. Eerdere waren er 
altijd twee deurcollectes per jaar. 
 
Evenementen 
De baten en lasten waren dit jaar aanzienlijk lager dan vooraf begroot. Dit komt voornamelijk 
doordat er minder ‘losse evenementen’ georganiseerd zijn naast de twee wekelijkse bijeenkomsten. 
Echter is er wel meer verlies gedraaid op de evenementen. Waar € 500 steun vanuit de KSU begroot 
was, kwam het neer op € 1100. De kosten aan de verbouwing van de werfkelder (dat in verschillende 
periode als evenement met de studenten is gedaan) waren duurder dan vooraf voorzien. Het 
komend jaar zullen wederom werkzaamheden aan de werfkelder worden uitgevoerd. Dan zal er op 
toegezien worden dat de gemaakte uitgaven met fondsenwerving zullen worden gecompenseerd. 
 
Fondswerving 
Dit jaar hebben we geen bijdrage ontvangen van de Johannes Stichting (á € 2000), omdat de 
Johannes Stichting dit geld zelf nodig had. Hiervoor in de plaats hebben we de toezegging van een 
gift á € 2000 van de Stichting Vrienden Van De Studenten. Dit maakt dat we hier gelukkig niet op 
hoeven in te leveren.  

  Werkelijk 2019 Begroot 2019 Werkelijk 2018 

BATEN    

Collectes en overige 
kerkbijdragen 

€ 230,00 € 500,00 € 329,58 

Evenementen € 4.324,55 € 10.000,00 € 26.009,01 

Fondsenwerving € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Giften € 295,00 - € 327,00  
   

Totaal baten € 6.849,55 € 12.500,00 € 28.665,59 

LASTEN    

Evenementen € 5.463,32 € 10.500,00 € 26.483,40 

Bank € 120,81 € 150,00 € 134,92 

Kernteam / Bestuur € 84,86 € 125,00 € 150,38 

Gebouw € 500,00 € 1.350,00 €1.350,00 

Promotie € 455,98 € 250,00 € 53,00 

Bisdom afdracht - € 300,00 € 549,14  
   

Totaal lasten € 6.624,97 € 12.675,00 € 28.720,84 

SALDO EXPLOITATIE € 224,58 € -15,00 € -55,25 



Giften 
Het bedrag dat is opgehaald aan giften is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren. Dit komt 

voornamelijk, omdat er een paar mensen zijn die vast een gift geven. 

 
Lasten 
 
Evenementen   
De evenementen lasten zijn erg nauw verbonden met de evenementen baten. Zodoende zijn deze 
reeds benoemd bij de evenementen baten.  
 
Bankkosten 
De bankkosten zijn dit jaar lager dan begroot en ook lager dan vorig jaar. Dit is grotendeels tij wijten 
aan minder financiële activiteit (transacties, stortingen e.d.), wat maakt dat de bankkosten lager zijn. 
 
Kernteam / Bestuur 
De kosten voor het kernteam / bestuur zijn dit jaar netjes binnen de begroting gebleven. Er zijn 
kosten gemaakt rondom de aanvraag van een VOG en is er een investering gedaan om het 
archiefmateriaal (oude jaarrekeningen en bijbehorende documenten) eenduidig en vindbaar te 
archiveren. 
 
Gebouwkosten 
Dit jaar waren de gebouwkosten een meevaller. Waar vorig jaar de gebouwkosten al verminderde, is 
deze trend doorgezet. Dit komt door twee zaken: 

1. Het minder frequent houden van bijeenkomsten. 
Het hele jaar is de frequentie van de bijeenkomsten twee wekelijks geweest i.p.v. het 
voorheen gebruikelijke wekelijkse; 

2. Het in gebruik nemen van de werfkelder.  
Om voor studenten in de binnenstad beter bereikbaar te zijn (en meerdere andere 
voordelen) hebben de activiteiten van Q3 en Q4 voornamelijk plaats gevonden in de 
werfkelder. Dit maakt dat hiervoor geen enkele gebouw kosten gemaakt hoeven te worden 
richting de pastorie. 

 
Promotie 
Wegens een jaar waarin minder animo en opkomst was voor evenementen is dit jaar meer ingezet 
op promotie. Dit is te zien in een stijging van de kosten voor de promotie.  
 
Bisdom afdracht 
De bisdom afdracht is dit jaar niet opgenomen in de jaarrekening. Dit komt omdat, anders dan eerder 
voorgenomen, niet vooruit de hoogte van deze afdracht te voorspellen is. De KSU en het bisdom zijn 
overeen gekomen over welke posten de 9% word berekend. Echter, omdat formeel de hoogte niet 
bepaald is, wordt deze in het boekjaar erna pas verwerkt. Dit maakt dat volgend jaar de bisdom 
afdracht van 2019 zal worden meegenomen. 
 

Saldo exploitatie 
Hoewel het saldo een licht positief beeld laat zien, geeft dit een vertekend beeld. Dit is te wijten aan 
de nieuw gekozen manier van het opnemen van de bisdom afdracht in de boekjaren. Echter is de 
kans dat de evenementen beter gecompenseerd worden, met name de kosten aan de 
werkzaamheden in de werfkelder, vrij groot. Dit maakt dat de verwachting is dat volgend jaar het 
eigen vermogen licht zal toenemen. 



5. Begroting 2020 

Zoals voor ieder jaar is het opstellen van een goede begroting niet eenvoudig, omdat gaande 
weg het jaar de meeste evenementen pas worden voorgesteld en de financiële 
zelfredzaamheid pas bekend wordt.  
 

  Begroot 2020 Werkelijk 2019 Begroot 2019 

BATEN    

     

Collectes, 
kerkbijdragen 

€ 300,00 € 230,00 € 500,00 

Evenementen € 7.000,00 € 4.324,55 € 10.000,00 

     

Fondsenwerving € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 

Giften - € 295,00 - 

     

Totaal baten € 9.300,00 € 6.849,55 € 12.500,00 

LASTEN    

Evenementen € 7.500,00 € 5.463,32 € 10.500,00 

Bank €150,00 € 120,81 € 150,00 

Kernteam / Bestuur € 125,00 € 84,86 € 125,00 

Gebouw €750,00 € 500,00 €1.350,00 

Promotie €400,00 € 455,98 € 250,00 

Bisdom afdracht € 300,00 - € 300,00 

    

Totaal lasten € 9.225,00 € 6.624,97 € 12.675,00 

SALDO EXPLOITATIE € 75,00 € 224,58 -€ 15,00 

 
  




