Toelichting Financieel verslag St. Marke Haarle 2019
Hierbij ontvangen jullie de financiële cijfers van St. Marke Haarle over het jaar 2019 in
vergelijking met 2018. De cijfers zijn niet gecontroleerd door de kascommissie i.v.m. de
perikelen van het Coronavirus. Het bestuur vond het echter wel belangrijk deze toch jullie
alvast te geven en op een later moment zullen we dan alsnog kascontrole uitvoeren,
waarvan jullie bericht krijgen.
Balans
In 2019 is er geen nieuw inventaris aangeschaft, maar is er wel €176 op afgeschreven.
Het bedrag dat we op de (spaar)bank hebben staan en wat we in kas hebben is in 2019
afgenomen met €1.536. De grootste oorzaak zijn o.a. de kosten die we hebben gemaakt
voor de inrichting van onze nieuwe ruimte. Hierdoor is ook het Eigen Vermogen afgenomen
met bijna hetzelfde bedrag.
Resultatenrekening
Zoals hierboven al is aangegeven hadden we in 2019 een negatief resultaat van €1.536.
De inkomsten zijn in 2019 toegenomen met €967, waarvan €750 een bijdrage betrof van de
Oud IJzeractie voor de Open Monumenten Dag in september. In de uitgavenkant staat hier
een uitgave van €638 tegenover, wat resulteert in een overschot van €112.
In de uitgavenkant valt vooral de post administratiekosten op die fors hoger is dan in 2018.
De oorzaak is de aanschaf van materialen en 2e hands inventaris voor de inrichting van onze
nieuwe ruimte. Het zandstralen van de folie door Meester Z kostte ons €417, de aanschaf
van de kapstok en het lade/bureaublok bedroegen resp. €75 en €100.
We werkten ook nog met een oude PC -versie en deze is geüpdatet voor €125.
In 2018 hebben we het boek “Haarle en de Berg” uitgegeven en verkocht en daarvan zijn in
2019 de laatste betalingen/verkopen meegenomen, vandaar nog een kostenpost van €264.
Normaal had dit in 2018 moeten worden meegenomen, maar dit was nog niet bekend toen
wij de cijfers van 2018 opstelden, vandaar dat deze in 2019 zijn meegenomen.
Al met al zijn we in 2019 ingeteerd op onze liquiditeiten door de inrichting van onze nieuwe
ruimte en het updaten van de PC. Daarentegen hebben we de andere kosten redelijk in de
hand weten te houden.
Mochten er van jullie kant nog vragen zijn dan kun je die rustig stellen aan mij. Dit mag je
doen via mijn mail habloo@home.nl of telefonisch 06-38895419.
Rest mij jullie bedanken voor de inzet van het afgelopen jaar en voor nu “BLIJF GEZOND”.
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