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MAATSCHAPPIJ VAN WELSTAND

DOELSTELLING
Uit de statuten, artikel 2:
1. De vereniging heeft tot doel: het steunen van het protestantisme met name in
Nederland.
2. De vereniging oefent haar werkzaamheden uit zonder enig winstoogmerk.
3. De wijze waarop de vereniging haar doel tracht te bereiken wordt in het
Huishoudelijk Reglement van de vereniging vastgelegd.

ACTIVITEITEN 2016
In 2016 ontving de Maatschappij van Welstand 207 (2015: 226) aanvragen voor
subsidie.
Voor 132 aanvragen was er een positieve beslissing. Er werden ook nog 19 verzoeken
uit voorgaande jaren positief gehonoreerd. 28 aanvragen zijn afgewezen en 18
aanvragen zijn doorverwezen naar derden, (SIOC, het Jacob van Heusdenfonds en naar
andere fondsen buiten de Welstandkoepel). Vijf aanvragers trokken hun aanvraag in.
Aan restauratie en renovatie van kerkgebouwen is € 967.950 uitgekeerd, aan
bijzondere subsidies € 1.051.313 waaronder aan pioniersplekken € 317.000 en aan
overige bijzondere subsidies € 734.313.
Uit het fonds Cor van de Craats Stichting werd € 39.650 uitgekeerd, uit het fonds
Gereformeerde Kerk Zandvoort € 76.150, uit het Fonds De Haaf € 23.305. SIOC ontving
een subsidie van € 179.325.
In het verslagjaar zijn in beperkte mate gronden verkocht en aangekocht. Door
schenkingen van aanverwante stichtingen is het grondbezit uitgebreid met ruim 445 ha.
Het grondbezit van de Maatschappij van Welstand bedroeg aan het einde van het jaar
3.0622.568 hectare. In het algemeen kunnen de meeste pachters aan hun verplichtingen
voldoen. Met enkele pachters loopt een betalingsregeling.
(uit: bestuursverslag)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 (X € 1)
2016

2015

Baten
Netto omzet

2.552.144

Som der baten

2.325.575
2.552.144

2.325.575

Lasten
Personeelskosten

331.456

320.824

Beheerslasten

573.638

789.113

Overige bedrijfskosten

678.986

223.906

Som der lasten

1.584.080

1.333.843

Bedrijfsresultaat

968.064

991.732

Niet gerealiseerde waardeveranderingen onroerende zaken

(71.700)

(267.794)

Financiële baten en lasten

268.544

495.881

1.164.908

1.219.819

Bijzonder resultaat

10.664.639

63.537

Resultaat bedrijfsvoering

11.829.547

1.283.356

Besteed aan doelstelling

(2.115.124)

(2.244.905)

9.714.423

(961.549)

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

Resultaat
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