
Toelichting Financieel verslag St. Marke Haarle 2021 

Na het 2e Coronajaar waarin weinig tot geen activiteiten hebben kunnen plaatsvinden doen we 

jullie hierbij de financiële cijfers van St. Marke Haarle over het jaar 2021 in vergelijking met 

2020 toekomen. De cijfers zijn gecontroleerd door de kascommissie (Wim Kinds) op 6 mei 

2022. 

Balans 

In 2021 hebben we net als de vorige jaren geen nieuw inventaris aangeschaft, echter nog wel 

een afschrijving van investeringen in het verleden ad €79. Het bedrag dat we op de (spaar)bank 

hebben staan en wat we in kas hebben is toegenomen met €547. Deze toename komt door een 

schenking van de drumband ad. €1.000 vanwege liquidatie van hun vereniging en een bijdrage 

van ZIN-gevers van €500 voor de kostenderving voor de vertoning van de films op HOI-TV in 

april 2021. Het Eigen Vermogen is toegenomen met € 468. 

Resultatenrekening 

Zoals al is aangegeven hebben we in 2021 een positief resultaat. 

Aan de inkomstenkant zien we de subsidie van €500 van ZIN-gevers voor de films op HOI-

TV en de liquidatiebijdrage van de Drumband ad. €1.000. In 2021 hebben we besloten om een 

extra oplage van 50 stuks te maken van het boek Haarle en de Berg. Van de verkochte boeken 

is inmiddels €500 ontvangen en €400 nog niet betaald. De actie van de Rabobank “Hart van 

Salland” was dit jaar een minder succes als de andere jaren.  De totale opbrengst was dit jaar 

€100 wat bijna €200 minder was als vorig jaar, maar wel bijna net zoveel als in 2019. 

Aan de uitgavenkant zijn specifiek te benoemen de bestuurskosten. De filmmakers hebben van 

het bestuur een uitje en aangeboden gekregen voor al hun werk, energie en tijd die zij hebben 

besteed en daarnaast zijn de (benzine)kosten vergoed die de voorzitter met enkele leden heeft 

gemaakt voor een bezoek aan Weijkamp in Ulft. De kosten die gemaakt zijn voor de film en 

het boek over de kerk (inkt/papier ed.) zien we terug in de administratiekosten en 

publiciteitskosten o.a. de flyers rondbrengen. De uitgave van het boek Haarle en de Berg is 

opgenomen bij categorie overige. De verwachte verkoopwinst van de boeken komt ongeveer 

uit op €300. 

De overige administratiekosten (automatisering, bank en verzekering) en huisvestingskosten 

laten weinig verschil zien t.o.v. 2020. Deze kosten hebben we goed in de hand weten te houden. 

Ondanks dat we wederom te maken hebben gehad met de Corona, waardoor activiteiten weinig 

of niet hebben kunnen plaatsvinden wil ik iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft 

ingezet. 

 

Herman Bloo (penningmeester Stichting Marke Haarle) 

 


