STICHTING PETRUSFONDS HILVARENBEEK
JAARCIJFERS 2020
Balans
Debet

Geldmiddelen

Credit

Eigen vermogen: Saldo A.P.
Resultaat 2020

€ 33.293
€ 33.293
=======
€ 13.975
€ 19.318
€ 33.293
=======

Exploitatierekening

Ontvangsten
Ontvangen bijdragen in 2020
Totaal
Uitgaven
Restant aanschaf nieuwe geluidsinstallatie St.-Petruskerk, Hilvarenbeek
Bankkosten

€ 27.273
€ 27.273

€ 7.891
€
64

Totaal

€ 7.955
------------ -

Resultaat 2020

€ 19.318
========

Toelichting op de jaarrekening 2020 van de Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek
De Stichting Petrusfonds heeft tot doel restauratie, onderhoud en behoud van interieur en
exterieur van de St.-Petruskerk te Hilvarenbeek.
De Stichting is kerkrechtelijk verbonden met de R-K. Parochie H. Norbertus te Diessen.
Het ANBI-nummer van de parochie is 002609411 t.n.v. de Groepsbeschikking
Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie.
Het RSIN nummer van de Stichting Petrusfonds Hilvarenbeek is 828185201.
Het adres is Heuvelstraat 1, 5081 AA Diessen.
De Stichting heeft een eigen bestuur en wordt geheel door vrijwilligers gerund.
In 2019 is de geluidsinstallatie van de kerk vervangen en in 2020 zijn hier nog enkele aanpassingen
aan geweest.
1. Vorderingen: De Stichting Petrusfonds heeft per 1-1-2020 een vordering op de

H.-Norbertusparochie van €13.794,06 wegens een lening aan betreffende parochie.
In 2020 zijn door de parochie de aanpassingen aan de geluidsinstallatie (€7891,43) betaald en
ten laste van de vordering geboekt en is het restant van de vordering (€5902,63) overgeboekt
naar de bankrekening van het Petrusfonds.
De parochie heeft geen schuld meer aan het Petrusfonds en het saldo van de bankrekening is het
eigen vermogen van het fonds. Betalingen/ontvangsten verlopen voortaan rechtstreeks via de
bankrekening van het Petrusfonds.
2. De geldmiddelen, groot €33.293,40, bestaan uit een Rabobankrekeningsaldo t.n.v. Stichting
Petrusfonds, bankrekeningnummer NL06RABO0162105959.
3. Gezien de zeer lage tot negatieve rentestand is in 2020 geen rente meer vergoed over het
gemiddeld restant van de vordering.
Rentepercentage is ongeveer conform bankrente op een spaarrekening, destijds bij oprichting zo
besproken met dhr. W. v.d. Molengraft.
5. Giften zijn giften van parochianen in 2020, bestemd voor Stichting Petrusfonds, veelal
toegezegd via de intekenkaart Kerkbalans en ook betaald en soms zo overgemaakt.

