
 

 
 

Financieel jaarverslag 2020-2021 
 

1. Algemeen 
Hierbij het financieel jaarverslag over het werkjaar 2020-2021. Er is in dit werkjaar heel wat 
gebeurd. Het corona virus heeft ook op ons Loge leven zijn invloed gehad en nu nog steeds. Maar 
dit alles wil niet zeggen dat er niet hard gearbeid is. Het was voor iedereen een nieuwe situatie en 
iedere broeder ging er op zijn eigen manier mee om.  
 
In het  volgende wordt er een inzicht gegeven van de financiële situatie per 31-06-2021. De 
eindsommen zijn exact. De overige genoemde cijfers zijn steeds afgerond en daarom indicatief. 
 
 

2. Bankoverzicht 
De bankoverzichten zijn verdeeld in 5 bankrekeningen. Deze zijn achterin dit document te vinden. 
A. Vier bij de ING Bank 

1. Een waarop alle stortingen komen en waarmee de betalingen worden gedaan. (NL74 INGB 
0651 7594 39) 
Het saldo aan het begin van het werkjaar bedroeg: € 12.785,82 
Het saldo aan het einde van het werkjaar bedroeg: € 3.546,86 

2. Een bankrekening NL65 INGB 0661 2764 65. Deze is uitgesplitst naar: 
a. Tronk en Van Marenfonds ( …64 65a) 

Hierop worden alle collectegelden gestort en gesplitst naar Tronk en Van Marenfonds. 
De Tronkgelden zijn beschikbaar voor de A:.M:. die deze naar eigen goeddunken kan 
besteden, zij het niet te eigen bate.  
In principe wordt het geld van deze rekening niet voor andere uitgaven gebruikt. 
Het saldo aan het begin van het werkjaar bedroeg: € 1.854,55 
Het saldo aan het einde van het werkjaar bedroeg: € 1.593,75 

b. Een spaarrekening o.a. ten behoeve van uitgaven voor het gebouw, de bouwrekening ( 
…64 65b) 
Momenteel bedraagt de rente voor de spaarrekening 0.00% 
Het saldo aan het begin van het werkjaar bedroeg: € 1.111,71 
Het saldo aan het einde van het werkjaar bedroeg: € 1.111,71 
 
 
 

c. Een bonusspaarrekening  ( …64 65c) waarop reserves worden aangebracht. 
Het saldo aan het begin van het werkjaar bedroeg: € 64.244,07 
Het saldo aan het einde van het werkjaar bedroeg: € 64.244,07 
We hebben een bedrag van € 32.11 mogen ontvangen aan rente. 
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Het totaalsaldo van de ING-rekeningen aan het begin van het werkjaar, inclusief rente, bedroeg: € 
79.996,15 Het totaalsaldo van de ING-rekeningen aan het einde van het werkjaar, inclusief rente, bedroeg 

€ 70.496,39 
 

B. Bij de Rabobank, dit is de keukenrekening. 
Het beginsaldo was vorig jaar:  € 121,32 
De inkomsten waren:   € 2.053,50 
De uitgaven waren:   € 1.673,30 
Saldo einde werkjaar:   € 501,52 
Wil graag ook de Broeders van de keuken bedanken. 

 
 
 

3. Inkomsten (NL74 INGB 0651 7594 39) 
             Dit spreekt voor zich, heeft geen toelichting nodig 
 

4. Uitgaven (NL74 INGB 0651 7594 39) 
4.1 Vaste lasten 
Onder vaste lasten rekenen we: 

o Energie en water 
o Belastingen 
o Verzekeringen 
o Afdrachten aan het Grootoosten en Ritus en Tempelbouw 
o Webhosting 

In totaal is hiervoor uitgegeven € 13.194,40 (€ 12.556,58)  
Het grootste deel daarvan bestond uit: 

o Afdracht aan het Grootoosten € 6.223,- 
o Energie en water € 2.204,- minus € 617,- teruggave belasting 
o Verzekeringen € 1.593,- 
o Belastingen en heffingen € 2.788,- 

 

4.2 Bankkosten 
Totaal: € 168.62 ( € 169.69) 
 

 
 

5. Overige rekeningen 
Zoals u ziet zijn we in het afgelopen werkjaar in totaal- € 9.499,76 erop achteruit gegaan op alle 
bankrekeningen van de ING Bank. 


