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Over 2017 is een verlies geboekt van € 21.798,-- . Dit verlies is een stuk lager
dan het bedrag € 34.490, -- , wat aanvankelijk was begroot.
De inkomsten waren aanzienlijk hoger dankzij een ruime schenking van één
onzer leden. Daarnaast waren er meer dan verwachtte opbrengsten uit
verhuur/CD opnamen en nagekomen gelden uit het voorgaande jaar
betreffende cursussen in het kader van het jaarprogramma.
Aan de uitgavekant was er dit jaar bovendien een daling in onderhoudsuitgaven en energiekosten met betrekking het kerkgebouw.
Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de Stichting Westvest 90 het opnieuw voor
elkaar heeft gekregen om een kleine € 17.000,-- aan inkomsten uit verhuur en
CD opnamen te genereren, een bedrag dat het grootste deel van de vaste
lasten van het gebouw kan dekken. Op grond van dit bedrag wordt na
toepassing van de St. Westvest 90 -verdeelsleutel voorgesteld om € 7500,-hiervan toe te voegen aan het Restauratiefonds, een reservering op de balans
die bedoeld is voor groot- onderhoud en terugkerende (vaak onvoorziene)
restauraties van het kerkgebouw.
Ondanks de positieve cijfers van 2017 ziet de begroting van 2018 er niet
rooskleurig uit. We teren jaarlijks voor een substantieel bedrag in op ons
vermogen. Daarnaast hebben we op de Algemene Ledenvergadering van 18
maart 2018 een garantie afgegeven ter waarde van € 190.000,-- ten behoeve
van de op handen zijnde restauratie van de fundering van de HaverSchmidtzaal onder de belofte dat het kerkgebouw met zijvleugel zal worden
ondergebracht in een nog op te richten “eigendom-stichting”, zodat de
noodzakelijke subsidies voor de restauratie kunnen worden binnen gehaald.
We zullen met onze leden de discussie op gang moeten brengen hoe wij
denken binnen een tijdspanne van ca. 5 jaar verder te kunnen gaan met onze
vereniging als de financiële middelen en reserves uitgeput zijn geraakt.
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