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Informatie over de Stichting 

 

Rechtsvorm 

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns is opgericht bij akte opgesteld door Mr. S.A. Slagman te Gytsjerk op 22 juli 
1997 en in verband met het in eigendom verkrijgen van het kerkgebouw statutair gewijzigd op 21 maart 2013 
door notaris Mr. T.A.S. Brouns te Gytsjerk, 

De stichting staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel Noord Nederland onder nummer 
41005795. 

Daarnaast is de stichting door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
onder het RISN nummer 813853643. 

 

Doel 

Stichting de Kulturele Tsjerke Wyns heeft ten doel: 

a. Het (doen) beheren en (doen) onderhouden van het kerkgebouw van de Vituskerk te Wyns, nummer 
31 (postcode 9091 BE), overeenkomstig de regels die ten aanzien van het gebouw van 
overheidswege zijn of zullen worden opgelegd, bijvoorbeeld de eis dat het kerkgebouw te allen tijde 
geschikt moet blijven voor het houden van kerkdiensten 

b. Het multifunctioneel maken en houden van het kerkgebouw te Wyns en zorgdragen voor een passend 
gebruik van het kerkgebouw, mede in verband met het (culturele) leven in het dorp Wyns. 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

Bestuurders 

In het bestuur van de Stichting hebben zitting: 

- Dhr. J. Faber, wonende te Wyns   (voorzitter) 
- Dhr. C.J. de Vries, wonende te Wyns   (penningmeester) 
- Mevr. H.E. Vos, wonende te Bartlehiem  (secretaris) 
- Dhr. B.R. Agema, wonende te Wyns 
- Mevr. M. Prins, wonende te Lekkum 
- Dhr. S.E. Wieringa, wonende te Oentsjerk 
- Dhr. J. Bout, wonende te Bartlehiem 

  



           SdKTW 
    Bartlehiem 59 
  9091BK Wyns 

__________________________________________________________________________________ 

  3  Jaarrekening 2021   
 

 

Financiële positie 

De volgende analyse van de financiële positie volgt uit de opgenomen balans 

Op korte termijn beschikbaar: 

- Liquide middelen    € 10.045 
- Vorderingen €          0               

 _________ 
Totaal: € 10.045 

- Schulden €   1.315 
 _________ 

Totaal: €   8.730 

Financiering als volgt: 

- Eigen vermogen    € 65.444 
- Financiële vaste activa - € 48.973 
- Materiële vaste activa - €   1.641 
- Voorzieningen  - €   6.100 

 _________ 
 Totaal: €   8.730 

 

Het werkkapitaal nam in 2021 af met € 9.269 zoals nader gespecificeerd  

- Mutatie liquide middelen   - €    9.820 
- Mutatie vorderingen  - €       569 
- Mutatie schulden  €    1.120 

 _________ 

Totaal:   - €    9.269 

Resultaatsbestemming: 

Het resultaat is aan de algemene reserve toegevoegd. 

 

Fiscale positie: 

De Stichting is niet belastingplichtig met betrekking tot vennootschapsbelasting. 
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Toelichting op de Resultatenrekening 

  
Schenkingen: Betreft schenkingen van de Stichting tot Steun Skewiel Trynwâlden en Winninghe 

Onderhoudskosten:  Betreft jaarlijkse reservering onderhoud kerk. De SIM-beschikking in 2018 gaat uit 
  van een begroting van € 34.863,-- voor onderhoud in 6 jaar. Dit is € 5.810,50 per jaar. 

In verband met extra (onvoorzien) onderhoud aan het dak van de kerk is dit bedrag 
dit jaar met € 5.500,-- verhoogd, gelijk aan het bedrag van de schenkingen. 

 
 Afschrijvingskosten: Afschrijving geluidsinstallatie (vijf jaar). 

 Beleggingsresultaat:  Betreft het gerealiseerde resultaat op de beleggingsrekening. 
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Toelichting op de Balans 

Vooruit ontvangen huur: Betreft door de Protestante Gemeente Trynwalden in 2013 vooruit 
betaalde huur voor het houden van kerkdiensten in de periode 2013 t/m 
2022. 

Nog te betalen bedragen: Betreft bank- en energiekosten (€ 14,96) die in 2022 betaald zijn en 
dubbel ontvangen verhuur kerk (€ 300,--), teruggestort in 2022.  

 

 

 

 


