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Aan het bestuur van
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk
Grotekerkplein 27
30ll GC Rotterdam

Onze referentie: mg/40355

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij verslag uit inzake de door ons verrichte werkzaamheden betreffende het financieel
verslag 2021 van Stichting Grote of Sint-Laurenskerk.

BEO ORDELINGSVERKLARING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021van Stichting Grote of Sint-Laurenskerk te
Rofterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2021 en de winst-en-
verliesrekening over 2021 meÍ de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Ver antw o orde lij kh ei d v an h et b e s ttr ur

Het bestuur is veranfwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende
Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing
als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afivijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Ver antw o orde lij kh eid v an de ac c ounÍ ant

Onze veranfwoordelijkheid is het geven van een conclusie over dejaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkÍe
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan
die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking
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Conclusie

Op grond van oÍrze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat dejaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk per 3l december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Spijkenisse, 29 maart 2022

ABS Accountants B.V.

h/Ch
AA?
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BESTUURSVERSLAG

Inleiding

Het jaar 2021 is evenals het voorgaande (corona)jaar grillig verlopen. Zoals alle podia, musea en
evenementenlocaties heeft de Laurenskerk te maken gehad met de strenge coronamaatregelen met
beperkingen, en daardoor teruglopende aantallen toeristische bezoekers, en een lockdown in december.
Ook de verhuur van het gebouw en de daaraan gerelateerde horeca lagen zo goed als stil. Alleen de

culturele programmering heeft het hele jaar door voor een groot deel volgens planning, maar met
beperkingen, kunnen plaatsvinden. Veel van de programma's werden voor kleinere bezoekersaantallen
dan normaal uitgevoerd enlof via streaming.

Covid-19

Zoals opgemerkt in de inleiding heeft de SGLK over 2021 weinig inkomsten kunnen verwerven vanwege
de overheidsntaatregelen om de coronapandemie in te dammen en is er daardoor een fors verlies geleden.
Gelukkig heeft de SGLK een succesvol beroep kunnen doen op de ontwikkelde noodmaatregelen van
diezelfde overheid (NOW TVL) en op het Noodfonds voor culturele instellingen van de Gemeente
Rotterdam. Hiermee kon202l op nul worden afgesloten.

Op dit moment is het nog onduidelijk of de coronamaatregelen volledig van de baan ztjn. Het is de
verwachting dat de continuiïeit van de SGLK ook in 2022 niet in gevaar zal komen, dit mede gezien de
goede I iquiditeitspositie.

Hoe snel de toeristen- en verhuurmarkt zich weer zal herstellen is moeilijk in te schatten. Maar op dit
moment hopen we vooral dat de reguliere activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden hervat.

Jaarrekening

De jaarrekening2}2l van SGLK is in de bestuursvergadering van29 maart2022 vastgesteld en
ondertekend.

Het resultaat van de exploitatie over 2021 kon ondanks de corona-omstandigheden neutraal worden
gehouden, dankzij de financiële steun vanuit de Rijksoverheid en gemeente Rotterdam. Maar er is ook
onzekerheid, omdat de verkregen overheidssteun pas in de loop van2022 zal worden verantwoord en
defi nitief worden vastgesteld.

Aan de bestemmingsreserves en -fondsen zijn onttrekkingen gedaan. Het vermelde glasraam is
gerealiseerd in2021, waardoor dit bestemmingsfonds is ingezet. Het negatieve saldo van dit fonds wordt
in2022 verrekend met een binnengekomen subsidie. Het bestemmingsfonds Orgelparadijs steeg door
geoormerkÍe giften met 39.388 euro. Dit fonds is bedoeld voor restauratie van het hoofdorgel en
innovatie van de orgels. Helaas kon, in verband met de financiële situatie, geen dotatie worden gedaan
aan het meerjarig groot onderhoud. Hierdoor kan een deel van het geplande en deels door de SIM
gesubsidieerde onderhoud, niet plaatsvinden. Dit zou tot hogere kosten herstelkosten kunnen leiden in de

toekomst.

De WOZ-waarde van de dienstwoning is gesteld op 370.000 euro.
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Meerjarenvisie 2020-2025

Speetpunten in de Meerjarenvisie zijn: programmering voor een meer divers publiek, waaronder dat van
niet westerse afkomst, de instelling van een breed samengestelde Programmaraad, de ontwikkeling van
de Laurenskerk tot 'Orgelparadijs' door o.m. het bouwen van een 'hyperorgel', een betere ontvangst van
bezoekers en het aanbieden van educatieve plojecten op basis van de bestaande permalteltte expositie.
Tevens is er aandacht voor de verduurzanting van de Laurenskerk ('groene kerken') en de evaluatie plus
bijstelling van het horecaconcept.

Een prioriteitenschema over een periode van vijfjaren maakt deel uit van de visie. Of alle beoogde
projecten, waalvan sommige een forse investering vragen, gerealiseerd kunnen worden is aÍhankelijk van
het slagen van fondsenweruingscampagnes in de komende jaren. De coronacrisis zorgt voor een
vertraging van de uitwerking van een aantal thema's uit de visie.

Toch heeft het bestuur de Meerjarenvisie op de agenda gehouden en eerste stappen kunnen zeÍten. Zo is
de ontwikkelirrg van eetr nieuw horecaconcept in gang gezet (realisatie 2022) en heeft er een eerste
brainstorm plaatsgevonden met mogelijke leden van een Programrnaraad. De planvorming voor het
'Orgelparadijs' is verder uitgewerkt en de fondsenweruing daarvoor is opgestart. Ook is er overleg met de
gebruikers en de beheerder van de toren over verdere ontsluiting van toren (en kerk).

Instandhouding monument

Met ingang van 2018 valt de Laurenskerk onder de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM)
van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De Stichting Grote Kerk heeft als eigenaar van het gebouw voor de
periode 2018 tlm2023 een subsidie van in totaal € 205.000 toegezegd gekregen
(€ 34.000 perjaar). Dit betreft 50%ovan de subsidiabel verklaarde onderhoudskosten; de overige 50%
moet de SGLK, die het onderhoud namens de eigenaar in alle vrijheid uitvoert, zelf financieren. Per jaar
kan er dus gemiddeld voor € 68.000 aan subsidiabel onderhoud worden verricht, mits het voor de SGLK
haalbaar is de eigen bijdrage bij te leggen.

ln2021 hebben het jaarlijks contractueel SlM-onderhoud van het gebouw en de restauratie van het
Transeptorgel plaats gevonden waarvan 50% door de SlM-subsidie werd gedekt. Zoals hierboven
omschreven, is het meerjarenonderhoud vanwege de coronacrisis en een gebrek aan voldoende eigen
middelen slechts voor een klein deel uitgevoerd. Dotaties aan de bestemmingsreselve groot onderhoud
waren helaas niet toegestaan binnen de geldende coronasteunmaatregelen. Het niet uitvoeren van
onderhoud kan in de toekomst tot hoge herstelkosten leiden. Bovendien loopt de Laurenskerk hierdoor
een flink deel van de SIM subsidie mis, die gekoppeld is aan de eigen bijdrage. Aan overig (niet
subsidiabel) onderhoud aan het gebouw werd er in 2021 voor circa € 3 I .000,- uitgegeven, hoofdzakelijk
aan (verplicht) technisch onderhoud aan installaties.

Zoals in eerderejaarverslagen al werd aangegeven heeft het aanbrengen van de fraaie parkinrichting
rondom de Laurenskerk geleid tot \Materoverlast in de kruipruimte van de Laurenskerk. Sinds de zomer
2016 staat er in de wintermaanden water in grote delen van de kuipruimte. Dit brengt op de lange
termijn bouwkundige-, maar op kofte termijn technische risico's met zich. Dit probleem is in202l verder
onderzocht door een expeftisebureau voorvocht en lekkage maar de oorzaak is nog niet boven water. In
2022wordt het onderzoek vervolgd.
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Podium voor cultuur en maatschappij

De podiunrproducties zijn zoals in de inleiding aangegeven anders verlopen dan voorgenomen.
De geplande orgelconceften, het hoofdbestanddeel van ons aanbod. konden deels met (gering) publiek.
maar ook door middel van (live)streaming via onze YouTube- en Facebookkanalen, worden uitgevoerd.
Daarmee werd een groter publiek bereikt dan bij live conceften, een positieve trend tijdens
coronaperiode. De inkomsten waren echter aanrnerkelijk lager vanwege het beperkte toegestane publiek.
Concerten met internationale gezelschappen in de serie Oude Muziek konden alle worden uitgevoerd.
Ook de concellen van Laurens Vocaal en Domestica hebben plaatsgevonden, waaronder ook
inhaalconceften van 2020. De coronatijd bracht ook nieuwe initiatieven en creativiteit bij orkesten en
musici, zoals live streaming. Het aantal podiumproducties is uitgevoerd volgens planning en komt op 64.

Ceremoniële bijeenkomsten zoals de Rotterdamse l4 mei-herdenking en de uitreiking van de
Laurenspenning vonden in 2021 in bescheiden vorm plaats. De Open Monumentendag, de

Orgelpromenade, de Museumnacht, de Dakendagen en de 4 mei herdenking (met uitzondering van een
concert door Laurens Vocaal) hebben niet plaatsgevonden vanwege de coronamaatregelen.

Een volledig en gedetailleerd overzicht van de culturele activiteiten is opgenomen in het Cultureel
Iaarverslag 2021.

Hyperorgel

ln2017 werd aan de SGLK het Pels-orgeluit 1950 van de herbestemde Heilige Familiekerk in Rotterdam
geschonken. In het verslagjaar werden de plannen, om dit instrument om te bouwen tot een digitaal
aanstuurbaar'hyperorgel', voor versterking van de orgelfunctie van de kerk, verder ontwikkeld en zijn de
eerste gesprekken gevoerd met mogelijke subsidiegevers. De broodnodige restauratie van het hoofdorgel
maakt onderdeel uit van het plan.

Het concept van 'Hyperorgel Rotterdam' biedt ongekende mogelijkheden om de orgelprogrammering uit
te breiden met'cross overs'op het gebied van ensemblespel, dans, film e.d., maar ook voor educatieve
doeleinden. Ook zal er aanzienlijk meer interactie tussen organist en publiek ontstaan. De
uifvoerbaarheid van dit project is grotendeels aflrankelijk van bijdragen van fondsen en sponsoren. In
2021 werd ruim € 39.000 ontvangen aan bijdragen van particulieren. 'Hyperorgel Rotterdam'valt als
project geheel buiten de reguliere exploitatie van de Laurenskerk.

Erfgoed

Door de wereldwijde pandemie bleven de toeristen weg. Hoewel in de zomermaanden het nationaal
toerisme weer aarzelend op gang kwam, werd het publiek afgeraden de grote steden in het westen van het
land te bezoeken, met als gevolg een sterk dalend toerisme in Rotterdam. In december volgde een
lockdown waardoor de kerk werd gesloten.

De onthulling van het speciale herdenkingsraam'Vrede & Verzoening'vond plaats in aanwezigheid van
prinses Beatrix op l0 september 2021. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden volgens de toen geldende
RlVM-l'egels. Het project is, inclusief de uitgave van een boek, volledig gefinancierd door sponsoren en
fondsen. In het ontwerp van Janneke Viegers, in glas vertaald door Glasatelier Hagemeier Tilburg,
komen de verwoestende bombardementen op Rotterdam, Coventry en Dresden tot uiting, maar ook de
daaropvolgende vrede.
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Verhuur aan derden

De zakelijke verhuur is de belangrijkste bron van inkomsten van de SGLK. ln 2021 is deze markt niet
aangetrokken vanwege de vele maatregelen. Slechts een beperkt deel van hetjaar was het toegestaan
evenementen in de Laurenskerk te organiseren, zij het onder strenge voorzorgsmaatregelen en met
beperkte aantallen gasten. Op zich heeft de Laurenskerk voldoende ruimte en kon aan alle RIVM-
voorwaarden worden voldaan, maar de zo belangrijke inkornsten uit de grotere bijeenkorrrsten, zoals
diners, recepties, (internationale) congressen, diploma-uitreikingen en dergelijke bleven uit.

Voorgenomen aanpassingen om het gebouw beter exploiteerbaar te maken, zijn niet uitgevoerd. Het gaat
onder meer om renovatie van de toiletgroep en onderhoud en veruangen van technische voorzieningen.

In202l is een nieuw horecaconcept uitgewerkt daï.in2022 gerealiseerd wordt. Dit moet ook bijdragen
aan een kwalitatief hoger niveau en meer mogelijkheden voor de klanten van de Laurenskerk.

Bestuur

Het bestuur kwam in 2021 vanwege de coronaornstandigheden 9 keer, en geregeld online, bijeen.
Daarnaast was het bestuul in 2021 vertegenwoordigd in overleggen met onder meer de Vereniging
Vrienden van de Laurenskerk. het Fonds Instandhouding Laurenskerk, de Algemene Kerkenraad van de
Heruormde Gemeente Rotterdam Centrum en de stichting Gemeentefonds van de Hervormde Gemeente

Bestuursleden waren tevens betrokken bij verschillende werkgroepen m.b.t. onder meer de
Bouwcommissie Laurenskerk en het Orgelparadij s.

Er hebben in202l geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden. Hoewelde
zittingstermijn van de penningmeester statutair is verlopen, heeft het bestuur de penningmeester verzocht
aan te blijven om de complexe financiële situatie, ontstaan vanwege de gevolgen van de coronapandemie,
te begeleiden.
Het bestuur bestaat conform de statuten uit zeven leden. De samenstelling van het bestuur is hieronder
weergegeven.

Codes governance cultuur en fair practice

De SGLK hanteert de officiële codes Cultural Governance en Fair Practice. In 2016 zijn deze vastgelegd
door het bestuur in diverse reglementen, waaronder een bestuurs-, directie- en arbitragereglement en de
profielen voor bestuur en directeur.

Rotterdam, 29 maart 2022

Bestuur en directie Stichting Grote of Sint Laurenskerk

Dhr. W.J. Tempel, voorzitter
Dhr. A.H.J. Ponsteen, secretaris
Dhr. L.C.M. Wagemans, penningmeester
Dhr. H.C.H. Gaarman, lid
Mw. A.A.M. Hazenberg, lid
Dhr. W.J.L. van den Hoogen, lid
Mw F.L. Veldman, lid

Mw. E.P.G. van Vegchel, directeur
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3l-12-2021 3l-t2-2020

€

34.529
13.220

172.224

€

44.773

€

54.51 I

165.393

644.449

809.842

864.353

€

VASTEACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

l.135
947

163.31I

219.973

841.092Liquide middelen

Som der vlottende activa 1.061.065

L105.838
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3t-12-2021 3l-12-2020

VERMOGEN

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds

LANGLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstell ingen
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende passiva

6.000
43.696
27.983

443.785

6.000
26.697
21.298

190.091

€

(2.s8e)
37.000

122.935

€

157.346

€

(2.s9e)
37.000

148.077

€

182.488

437.779

244.086

864.353

427.028

521.464

1.105.838
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Baten

Opbrengsten uit verhuur
Subsidie en opbrengsten culturele evenementen
Overige subsidies en giften
Buffet-, winkel- en overige omzet

Som der baten

Lasten

Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan derden
Directe kosten culturele everlementen
Inkoopwaarde buffet en winkelomzet

Personeelskosten
Afschrijvingen
Onderhoudslasten
Huisvestingslasten
Kantoorlasten
Algemene lasten
Diverse baten en lasten
Mutaties bestemmingsreserves en bestemmi ngsfondsen

Som der organisatiekosten

Baten minus lasten

Rentebaten en sooftgelijke opbrengsten
Rentelasten en soorlgelij ke kosten

Uitkomst der financiële baten en lasten

Saldo voor resultaatbestemming

Resultaatbestemming

Mutatie bestemmingsfonds
Overige reserve

Jaarrekening
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, Rotterdam
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2021
Begroting

2021 2020

€ € €

246.305
246.692

26.005
23.465

283.500
272.000

26.000
18.000

156.895
204.244
30.453

8.578

542.467 599.500 400.1'10

48.652
127.992

7.958

r5.000
I I 1.000

1.500

21.627
51.262
10.260

184.602 127.500

404.000
28.000
59.000

r 55.000
23.000
20.750

(234.s00)

372.041
25.47 \

32.933
156.114
20.378
23.668

(28s.241)
25.142

376.684
58.978
22.812

t38.662
28.588
24.521

(340.0e0)
( r 04.1 2s)

83.t49

370.506 455.250 206.030

(12.641) 16.750 l 10.99 r

( r2.s0 r) ( 16.7s0)
20

(n.s62)

(l2.s0r) (r6.7s0) (r 1.s42)

(2s.t42) 99.449

(2s.142) 104.125
(4.676)

99.449(2s.142)
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Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen
Toename vorderingen
Toename kortlopende schulden (exclusief bankkediet)

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Betaalde rente

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa

Kasstroom uit Íinancieringsactiviteiten
Afl ossingen langlopende schulden
Toename bestemmingsreserve

Toename liquide middelen

Jaarrekening
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, Rotterdam

- 11-

3t-12-202t 3t-12-2020

€

(12.64t) r ro.gel

€

2s.471
(s4.580)
277.377

s8.978
(t7.e27)
(3s.246)

248.268 5.805

235.627

(12.s0r)

116.796

(tt.s42)

223.126 105.2s4

(ls.733) (r.s70)

(ro.7sl)
94.434

(10.681)
0

83.683 (10.681)

291.076 93.003
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ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving RJ C l "Kleine Organisaties-zonder-winststreven".

De waarderitlg van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. tenzij anders vermeldt.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Doel van de stichting

Het doel van de stichting is het instandhouden van het monument in de zin van Monumentenwet en het
bieden van een podium voor rnaatschappij en cultuur.

Vestigingsadres

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij de kamer van koophandel onder numm er 41131302
is feitelijk gevestigd op Grotekerkplein 27 te Rotterdam.

Continuiteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Deze onzekerheid
wordt mede veroorzaakt door maatregelen welke door de overheid worden ingesteld om de verspreiding
van het Coronavirus te beperken. Het effect op de onderneming en de vraag of dit op tennijn kan leiden
tot continuiteitsproblemen is onduidelijk. De overheid heeft steunmaatregelen aangekondigd, echter de
exacte uitvoering en uiteindelijke afwikkeling hiervan is ook nog onduidelijk. Hierdoor bestaat er een
onzekerheid van materieel belang op grond waalvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continui'teit van het geheel van de werkzaamheden van de Stichting. Gezien de bijzondere situatie
rondom het Coronavirus in combinatie met de steun die door de overheid is uitgesproken, verwachten wij
geen continuiïeitsissue op deze grond voor de onderneming. Wij zijn dan ook van mening dat de
waarderingsgrondslagen op basis van continuiteit kunnen worden gehandhaafd. De in de onderhavige
jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijndan ook gebaseerd op de
veronderstelling van continuiïeit van de Stichting.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van dejaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Grote of Sint-Laurenskerk zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en
dat het bestuur schattingen rnaakl die essentieel kunnen zijn voor de in dejaarrekening opgenomen
bedragen. De schattingen en aannames en veronderstellingen die zijn gemaakt, zijn gebaseerd op
markÍgegevens, kennis, eruaringen uit het verleden en andere factoren die onder de gegeven
omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De werkelijke resultaten kunnen echter afwijken van de
gemaakÍe schattingen.
Schattingen, aannames en veronderstell ingen worden voordurend beoordeeld.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemene grondslagen

Algemeen

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij hierna een andere
waarderingsgrondslag wordt vermeld. Op de activa worden de noodzakelijke waardecorrecties in
mindering gebracht.
Baten en de hiermede samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie
plaatsvindt.

Specifieke grondslagen

Materiële vaste activa

Deze activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden. verminderd met afschrijvingen welke naar
tijdsgelang zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschaffingswaarden.
De hoogte van de afschrijvingspercentages is aflrankelijk van de verwachte economische levensduur van
de activa.
In het jaar 2001 is een schadeuitkering ontvangen die is aangewend voor de gedeeltelijke financiering
van de vervangende kosterswoning. Jaarlijks zal 4%o ten gunste van het resultaat worden geëgaliseerd
tegenover de afschrijvingslasten van de woning.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamoftiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kedietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Korllopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaadeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamoftiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreselves zijn reserves waaraan door het bestuur van de stichting een beperktere
bestedingsmogelijkheid is aangebracht.

Wanneer door derden een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt als bestemmingsfonds. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichtirrg, maar de gever een
bestemming aan de middelen gegeven.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hievoor vernrelde waarderinggrondslagen.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de

doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstel I ingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar daÍzij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in hetjaar dat de omvnag van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden veranfwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Financiele baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET
KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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TOELICHTING BALANS PER 3I DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

Kosters
woning

Jaarrekening
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk. Rotterdam
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3t-12-2021 3l-12-2020

Inventaris Totaal

€

44.773

Herinrichting
interieur

€

54.51 I

Boekwaarde per I ianuari
Aanschaffingswaarde
Cumul atieve afschrij vi ng

Mutaties
Investeringen
Afschrijvingen

Boekwaarde per 3l december
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijving

€
106.979

(106.e7e)

€
287.875

(233.364)

Ct
323.736

(323.736)

€
718.590

(664.07e)

0 54.51 l 0 54.51 I

0
0

0

0
15.733

(2s.471)
15.733

(2s.47 t)

0 (e.738) 0 (e.738)

t06.979
( l06.e7e)

303.608
(2s8.83s)

323.736
(323.736)

734.323
(68e.ss0)

0 44.773 0 44.773

De afschrijvingspercentages zijn als volgt:
- Kosterswoning (4-10%)
- Inventaris (20%)
- Herinrichting interieur (10-20%)

De WOZ waarde van de kosterswoning ultimo boekjaar bedraagt € 370.000 (2020: € 336.000)



VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren
Voorziening mogel ij k oninbare vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

Overlopende activa

Vereniging vrienden van de Grote- of Sint-Laurenskerk
Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk
Stichting Grote Kerk Rotterdam
Stichting Gemeentefonds
Te ontvangen restitutie gebouw verzekeringen
Te ontvangen bijdrage Tegemoetkoming Vaste Lasten
Voorschotnota cateringkosten
SIM via Stichting Grote Kerk Rotterdam
CandleLikes!
Te ontvangen bestemmingsfonds Glasraam Vrede & Verzoening
Nog te factureren omzet
Overige vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen

Rabobank
I.N.G. BankN.V.
Gelden onderweg
Kassen
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3t-t2-202t 3t-12-2020

€

58.224
(23.6es)

26.314
(2s.t7e)

34.529 I .135

c

13.220 947

l.103
45.000

250
2.745

13.053
68.581

6
19.738

0
4.000

0
17.748

0
22.500

250
0

14.655
92.157

l0
3.729

20
0

14.764
t5.226

172.224 163.31 I

621.934
211.208

3.373
4.577

392.201
249.751

0
2.497

841.092 644.449
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VERMOGEN

Algemene reserve

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Stand per 3l december

Bestemmingsreserves

Groot onderhoud gebouwen
Niet-subsidiabel onderhoud
Niet-subsidiabel orgelonderhoud

Groot onderhoud gebouwen

Stand per I januari

Stand per 3l december

Niet-subsidi abel onderhoud

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Stand per 3l december

Niet-subsidiabel oreelonderhoud

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Standper3l december

Jaarrekening
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3l-12-2021 3t-12-2020

€

(2.s8e)
0

€

2.087
(4.676)

(2.s8e) (2.s8e)

3t-12-2021 3l-12-2020

€ €

24.500
7.500
5.000

24.500
7.500
5.000

37.000 37.000

2021 2020

€

24.500

€

24.500

24.500 24.500

2021 2020

€ €

7.500
0

7.500
0

7.500 7.500

5.000
0

5.000
0

5.000 5.000
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2021 2020

Bestemmingsfonds

Bestemmi ngsfonds Orgel paradij s

Bestemmingsfonds Glasraam Vrede & Verzoening

Bestemmingsfonds Orgelparadii s

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Standper3l december

Stand per I januari
Resultaatbestemming

Standper3l december

Hypotheken

Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk
Restauratiefonds

€

122.935
0

83.547
64.530

€

122.935 148.077

2021 2020

€

83.547
39.388

€

13.032
70.5 r 5

122.935 83.547

Dit betreft het restant van het bestemmingsfonds restauratie van het Marcussen Transeptorgel.
Dit mag met toestemming van de oorspronkelijke fonds gebruikt worden voor de restauratie van een
koororgel.
Het fonds is inmiddels gegroeid door schenkingen aan de ontwikkeling van het zgn. 'Orgelparadijs'.

Bestemmingsfonds Glasraam Vrede & Verzoenins

2021 2020

€

64.530
(64.s30)

€

30.920
33.610

0 64.530

Het bestemmingsfonds Glasraam Vrede & Verzoening is gevormd voor de realisatie van glas in
loodramen in de Laurenskerk. Mutaties met betrekking tot de bijdrage zijn in de staat van baten en lasten
verantwoord als bijdragen en uitgaven Glasraam Vrede & Verzoening.

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2021 3t-12-2020

€

350.000
77.028

€

356.000
81.779

427.028 437.779
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Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-Laurenskerk

Deze lening ad € 380.000 is versterkt door Stichting Fonds tot Instandhouding van de Grote- of Sint-
Laurenskerk. Het rentepercentage bedraagt 2%o. Jaarlijks voor het eelst in 2018. zal op 3 I december een

bedrag van € 6.000 per jaal op de lening worden afgelost. Het bedrag van de jaarlijkse aflossing is
gebaseerd op een maximale looptijd van 30 jaar, gerekend vanaf I januari 2018.
Als zekerheid voor de terugbetaling van de lening is de eerste hypotheek verstrekt op de kosterwoning,
Noordmolenwerf 2l te Rotterdam,
Direct na pensioenering van de koster/beheerder van de kosterwoning ( I oktober 2024) of eerder als de

woning zal vrijkomen in verband met overlijden of gedwongen verhuizing van de koster, zal de woning
te koop worden aangeboden. De netto opbrengst van de woning zal gebruikt worden om de lening
tussentijds af te lossen.

Het verloop van de lening is als volgt

Stand per I januari
Aflossing

Stand per 3l december
Korllopend deel

Langlopend deel per 3l december

Stand per I januari
Aflossing

Stand per 3l december

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Afl ossingsverplichtingen

Leningen

362.000
(6.000)

368.000
(6.000)

356.000
(6.000)

362.000
(6.000)

350.000 356,000

Restauratiefonds

De op I september 2005 verstrekte Gemeentelijke aflosingsvrije Restauratie Hypotheek is per I juni
2016 omgezet naar een Rotterdamse Restauratie-hypotheek. De hoofdsom bedraagt € 102.686, welke in
240 maanden middels een annuiïeit van € 498 wordt afgelost. Het aantal resterende maandtermijnen
bedraagt 168. Het rentepercentage bedraagt l,5oÁ per jaar.

Het verloop van de lening is als volgt:

81.779
(4.7sl)

86.459
(4.680)

77.028 81.779

3t-12-2021 3t-12-2020

€ €

6.000 6.000
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3l-12-2021 3t-12-2020

Crediteuren

Crediteuren

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Pensioen

Overlopende passiva

Rente en aflossing lening o/g Stichting Fonds tot Instandhouding van
de Grote- of Sint-Laurenskerk
Vooruitonfvangen omzet (voorschotten)
Nog te betalen aan personeel (reservering vakantiegeld)
Accountantskosten
Terug te betalen bijdragen en subsidies
Overige

€

43.696

€

26.697

13.774

14.209
15.816
5.482

27.983 21.298

26.640
20.508
22,079
13.750

333.965
26.843

t3.400
29.549
29.416
12.043

95.065
10.6 r 8

443.785 r 90.09r

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Huurverplichting

Het jaarlijks bedrag van met de Stichting Gemeentefonds aangegane huurverplichtingen van de
bedrijfsruimte aan Grotekerkplain l0l te Rotterdam en voor parkeerplaatsen in het wooncomplex de
Hofdame te Rotterdam bedraag €,36.257.

Overige verplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane verplichtingen inzake huur van een
kopieerapparaat, onderhoudscontracten en een meldkamer abonnement bedragen circa € 5.400 perjaar.

Subsidie gemeente Rotterdam

In het kader van het cultuutplan 2021-2024 van de gemeente Rotterdam heeft de gemeente toezeggingen
gedaan voor een doorlopende subsidie van € I I I .500 per j aar.

Daarnaast draag! de gemeente Rotterdam jaarlijks voor € 54.000 bij in de exploitatiekosten in verband
met de openstelling. De toezeggingen worden geïndexeerd door de gemeente.
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Opbrengsten uit verhuur

Verhuur aan derden
Verstrekte kortingen
Verhuur Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum

Subsidie en opbrengsten culturele evenementen

Subsidie Gemeente Rotterdam, Kunst en Cultuur
Bijdragen fondsen / kaarfverkoop
Kaaftverkoop erfgoed

Overige subsidies en giften

Bijdrage Stichting Fonds tot Instandhouding van de

Grote- of Sint-Laurenskerk
Offerkisten en giften

Buffet-, winkel- en overige omzet

Buffet omzet
Winkelomzet
Provisies cateraars en afkoop catering door huurders

Jaarrekening
Stichting Grote of Sint-Laurenskerk, Rotterdam
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2021
Begroting

2021 2020

€ € €

184.963
( r8.7 r r)
80.053

205.000
(s.000)
83.500

76.948
(8.1e2)
88. I 39

246.305 283.500 156.895

192.376

30.882
23.434

2 r8.500
3.500

50.000

163.500
l',l.476
23.268

246.692 2',72.000 204.244

22.500
3.505

22.500
3.500

22.500
7.953

26.005 26.000 30.453

8.503
1.489

13.473

6.000
2.000

10.000

13.809

865
(6.0e6)

23.465 r8.000 8.578



Accountants en Belastingadviseurs
Spijkenisse

Huur voorzieningen t.b.v. doorverhuur aan
derden

Huur voorzieningen
Overige

Directe kosten culturele evenementen

Culturele evenementen podium
Permanente tentoonstelling
Vrijwilligers van de kassa

Inkoopwaarde buffet- en winkelomzet

Buffet
Winkel

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Personeelskosten

Bruto lonen
Ontvangen ziekengelduitkeringen
Doorberekend ten laste van projecten

Sociale lasten

Bedrijfsvereniging

Jaarrekening
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2021
Begroting

2021 2020

€

47.478
1.174

€ €

16.646
4.981

21.627

14.000
1.000

48.652 15.000

l2l.07 t

3.034
3.887

95.000
6.000

10.000

38.093
6.837
6.332

127.992 I I 1.000 51.262

2.408
5.550

1.000
500

9.882
378

7.958 1.500

Begroting
202r

10.260

2021 2020

€ € €

266.995
40.209
27.n0
42.370

263.868
4l .98 t
28.574
37.618

292.500
4s.000
32.500
34.000

372.041 404.000 376.684

272.986
(3.81e)
(s.2ee)

292.500 279.132
( 10.62s)
(r.sr2)

263.868 292.500 266.995

41.98 r 40.20945.000
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Pensioenlasten

Pensioenlasten

Overige personeelskosten

Vrijwilligers
Reiskostenvergoedi ngen personeel

Beheerderswoning
Ziel<tev er zuimverz e ke r i n g
Studie- en opleidingslasten
Arbokosten
Diversen

Afschrijvingen

Materiële vaste uctivtr

Inventaris
Herinrichting interieur

Overige bedrij fslasten

Onderhoudslasten
Huisvestinglasten
Kantoorlasten
Algemene kosten
Diverse baten en lasten
Mutaties bestemmingsreserves en bestemmi ngsfondsen

Onderhoudslusten

Niet subsidiabel onderhoud
Subsidiabel onderhoud (eigen bijdragen)
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2021
Begroting

2021 2020

€

28.574

€

32.500

€

27.110

2.781
5.523

381

23.975
545

2.198
2.2t5

2.000
5.500
t.000

23.000
s00

4.699
6.066
2.876

23.964
5t3

2.348
t.9042.000

37.618

25.471

34.000 42.370

26.000
2.000

31.786
27.192

25.471 28.000 58.978

32.933
t56.114
20.378
23.668

(28s.241)
25.142

59.000
155.000
23.000
20.750

(234.s00)

22.812
138.662

28.588
24.521

(340.0e0)
( 1 04.1 2s)

(27.006) 23.2s0 (229.632)

19.602
I 3.33 I

25.000
34.000

18.842
3.970

22.81232.933 59.000
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Huisvestinglasten

Energi elasten (water, verl ichti ng en verwarm i ng)
Velzekering
Schoonmaak, klein rnateriaal en overige lasten
Belastingen
Lasten kantoor Hofdame

Kuntoorlosten

Kantoorbehoeften
Drukwerk
Automatiseringslasten
Telefoon
Porti
Kopieerkosten

Algemene lasten

Accountantslasten en advieskosten
Accountantslasten (niet-fi nanciële
subsi dieverantwoording)
Accountantslasten (corona subsidieverantwoordi ngen)
Publiciteitslasten commercieel
Aansprakel ij kheidsverzekering
Juridische kosten
Abonnementen en contributies
Diverse algemene kosten

Doorberekende beheerskosten

Diverse bsten en lssten

Niet aftrekbare omzetbelasting boekj aar
Beeindigingsovereenkomst Horeca
Toevoeging aan de voorziening voor dubieuze debiteuren
Ontvangen bijdragen en subsidies
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2021
Begroting

2021 2020

€ € €

68.68',7

r 9.606
19.449
3.1 l9

45.253

60.000
23.000
25.000

56.301
20.723

19.262
2.458

39.91 847.000

l56.lt4 t55.000 t38.662

292
560

15.355
4.092

761
(682)

500
500

15.000
5.000
2.000

356
531

21.183
4.021

548
1.949

20.378 23.000 28.588

7.275 7.000 7.000

L500
7.123

11.993
1.408

r.500
1.500

10.000
7.500

1.500

8.750
8.539
2.441
2.040

858
1.393

1.535
834

1.250

31.668
(8.000)

28.750
(8.000)

32.521
(8.000)

23.668

29329

20.750

22.500

24.521

25.530
10.000

2.679
(378.zee)(314.s70) (2s7.000)

(28s.24t) (234500) (340.0e0)
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Mutaties bestemmingsreserves en hestemmingsfondsen

Ontvangen bij dragen Subsi dieregel ing instandhouding
monumenten (Sim)
Uitgaven Subsidieregeling instandhouding monumenten
(Sim)
Uitgaven Orgelparadijs
Ontvangen bij dragen Orgel paradij s

Uitgaven bestemmingsfonds Glasraam Vrede &
Verzoening
Ontvangen bijdragenfonds Glasraam Vrede &
Verzoening

Per saldo een last respectievelijk bate

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rentebaten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente Gemeentelijke Aflossingsvrije Restauratie
Hypotheek
Rente lening o/g Stichting Fonds tot Instandhouding van
de Grote- of Sint-Laurenskerk
Rente- en bankkosten
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2021
Begroting

2021 2020

€€ €

(3.e70)

3.970
2.252

(72.767)

61.794

(es.404)

(le.73e)

19.739
15.346

(s4.734)

74.080

(e.s50)

25.142 (t04.t2s)

20

1.194

7.998
3.309

5.500 1.265

7.360
2.937

7.500
3.750

12.501 16.750 11.562
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