
ANBI-gegevens S-ch-ng Vrienden van de Ruïnekerk 

 
Naam van de instelling: S-ch-ng Vrienden van de Ruïnekerk 

Fiscaal of RSIN-nummer: 816037887 
 
Postadres: p/a Prinsesselaan 12, 1861 EN Bergen NH 

e-mail: vrienden@ruinekerk.nl 
 
Doelstelling:  
Instandhouding van het gebouw  “Ruïnekerk te Bergen”. 
 
Hoofdlijnen van het beleid: 
Werven van particuliere en zakelijk donateurs die bereid zijn om jaarlijkse een donatie te 
doen aan de Stichting Vrienden van de Ruïnekerk.  
 
De Stichting Vrienden van de Ruïnekerk selecteert speciale projecten welke uitgevoerd 
moeten worden voor de instandhouding van het gebouw en doneert aan de Stichting 
Ruïnekerk  ter ondersteuning van de uitvoering van de betreffende projecten. 
 
Bestuurders en func-es: 
B. Wolven : voorzitter 
A. Anema : secretaris 
E.B. van Dorp : penningmeester 
A.M.W. Paping : bestuurslid  
J.E. Bruin : bestuurslid  
 
 
Beloningsbeleid: 
Bestuursleden zijn onbezoldigd. Door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed op 
declaratiebasis. 
 
Actueel ac-viteitenverslag: 
Middels de evenementenkalender van de Ruïnekerk worden de donateurs over de 
actualiteiten en evenementen geïnformeerd. 
 
Eén keer per jaar wordt in de Ruïnekerk een activiteit georganiseerd om bestaande 
donateurs te danken voor hun bijdrage en nieuwe donateurs te werven.

mailto:vrienden@ruinekerk.nl


Financiële gegevens: 
(bedragen in € x 000)

 
Balans  

     31-12-2019   31-12-2018  
 

ACTIVA € 49 € 28  
 
PASSIVA 
Kapsitaal € 49 €   5  
Kortlopende schulden €   0 € 23

€ 49 € 28  
 
 
Staat van baten en lasten 
 
Opbrengsten 
Donaties/Legaten € 46 €         49  
Overige opbrengsten €   0 €   1  

€ 46 € 50  
 
Kosten  
Donatie St Ruïnekerk €   0 € 48  
Overige kosten €   1 €   1  

€   1 €         49

Resultaat boekjaar     € 45 €   1

Toelichting op Staat van baten en lasten:

In 2019 heeft de Stichting Vrienden van De Ruïnekerk geen donatie gedaan aan de Stichting 
Ruïnekerk omdat er geen projecten waren waar de stichting Vrienden in deelnamen. 

De Stichting Ruïnekerk kan een beroep doen op het reserve van de Stichting Vrienden 
Ruïnekerk voor projecten die zorgen voor het instandhouden van de Ruïnekerk.


