STICHTING MUNSTERKERK 800
Financieel verslag boekjaar 2019
In 2018 werd begonnen met de voorbereidingen voor het jubileumjaar van de Munsterkerk.
Het is in 2020 800 jaar geleden, dat de kerk gebouwd en ingewijd werd.
Van het Roermondse Stichting 1880 hebben wij een startkapitaal ontvangen van € 10.099 .
Dit geld was onder andere bedoeld om een website te ontwikkelen.
Op 4 februari 2019 is de Stichting Munsterkerk 800 notarieel bevestigd en ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De doelstelling van de Stichting is het organiseren en begeleiden van activiteiten in het
jubileumjaar 2020 van de Munsterkerk.
a. Verdieping van de kennis en geschiedenis van de Munsterabdij.
b. Groei in saamhorigheid voor de bewoners van Roermond vanuit een historische
identiteit.
c. Geven van een impuls van bekendheid van Roermond als religieus, cultureel en
economisch centrum.
d. Waarborgen van gebouw en parochie voor de toekomst.

Op 11 april2019 kreeg de Stichting Munsterkerk 800 de AMBI status,
( Algemeen Nut Beogende Instelling ).
Het jaar 2019 betreft voorbereidingen op het jubileumjaar 2020.
Uiteraard zijn er nog geen projecten geweest.
De Stichting heeft zich vooral beziggehouden met het aanvragen van subsidies en werven
van donaties.
Hierbij geholpen door de website opgezet in 2018 ,mogelijk gemaakt door een donatie van
de Roermondse Stichting 1880.
Verder activiteiten om het jubileum van de Munsterkerk in 2020 zo vorm te geven, dat het
een culturele manifestatie wordt voor Limburg en met name voor Roermond.

Balans per 31 december 2019
Activa

Passiva

Vlottende activa

Kosten, website, bestuur

1.000

Continuïteitsreserve

10.000

Liquide middelen

16.481

Vorderingen

Nog uit te voeren projecten

55.481

Nog te ontvangen donaties en subsidie 50.000
Totaal activa

66.481

Totaal passiva

66.481

Staat van opbrengsten en uitgaven 2019
Opbrengsten
Subsidie gemeente Roermond
Donaties
Som der opbrengsten
Resultaat boekjaar

Uitgaven
10.000

Kosten bank, website, bestuur 1.090

5.600
15.600
14.510

