
Informa(e over de S(ch(ng ter Behar(ging van de Belangen van de EUG (Oecumenische 
Studentengemeente) te Utrecht. 

De S5ch5ng hee6 als doelstelling de Oecumenische Janskerk gemeente te ondersteunen (tot 
september 2019 EUG genaamd). 
  
De S5ch5ng is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41177664. 
De S5ch5ng is erkend als ANBI. Het fiscaal nummer van de S5ch5ng is 004205340 
De bankrekening is: NL21 TRIO 0391 1583 68 t.n.v. Belangen EUG. 

Er zijn drie bestuursleden: dhr.  J. Rodenburg, voorziYer, dhr. W. Bos, secretaris/ penningmeester en 
mw. E.L. van Egmond, lid. 
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding  voor hun werkzaamheden.  

Contact met de S5ch5ng is mogelijk via : penningmeester@janskerkgemeente.nl of 06 579 45 787. 
Het postadres is:  Boerhaaveplein 199, 3532 CT Utrecht. 

Het beleidsplan van de S5ch5ng maakt de uitvoering van de doelstelling concreet. 
De s5ch5ng is een instrument voor leden van en betrokkenen bij de Oecumenische 
Janskerkgemeente  om een financiële bijdrage te geven aan de jaarlijkse exploita5ekosten van de 
gemeente. In overleg met het dagelijks bestuur wordt er tenminste drie keer per jaar een financiële 
ac5e gevoerd. In de periode januari – februari is de jaarlijkse  ac5e die aansluit bij de ac5e Kerkbalans 
en in mei-juni een zogenoemde voorjaarsac5e en in november – december de najaarsac5e. 
Daarnaast zijn er collectes in de vieringen en kunnen dona5es worden gegeven via de website van de 
Oecumenische Janskerkgemeente. 
De S5ch5ng brengt de mogelijkheid van het doen van periodieke schenkingen nadrukkelijk onder de 
aandacht van de leden en van en betrokkenen bij de Oecumenische Janskerkgemeente. 

In 2020 zijn de drie jaarlijkse financiële ac5es uitgevoerd in overeenstemming met het beleidsplan. 
Het totaal van de  baten bedroeg in 2020 € 69 000.  Het totaal bedrag van de afdrachten aan de 
Oecumenische Janskerkgemeente bedroeg eveneens  € 69 000.  
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De jaarrekening over 2020 (met ter vergelijking de cijfers over 2019) volgt hieronder: 

STAAT van Baten en lasten  (* € 1 000)

2020 2019

BATEN   

ontvangen bijdragen 63,4 57,8

collecteopbrengsten 0,8 7,7

diverse baten 4,8 6,9

Totaal Baten 69,0 72,4

  

LASTEN  

afdrachten Oec. Janskerk gemeente 63,5 83,8

nog af te dragen Oec. Janskerk gemeente 5,5  

Totaal Lasten 69,0 83,8

  

resultaat 2018 0,0 -11,4

BALANS per 31 december  (* € 1 000)

2020 2019

ACTIVA   

Bank 96,3 90,6

garan5e bij PGU 50,0 50,0

belegging Oiko 6,5 6,5

 152,8 147,1

  

PASSIVA  

bestemde reserve 135,6 138,6

crediteuren 17,2 8,50

 152,8 147,1

   


