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STICHTING EPER CARILLON

1 Algemene toelichting

De Stichting Eper Carillon  (hierna “SEC”) is opgericht op 20 mei 2019 en is gevestigd in de  
gemeente Epe. 

SEC beheert het monumentale carillon dat sinds 1997 is ondergebracht in de toren
van de middeleeuwse Grote Kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente in de dorpskern van Epe. 
Het beheer omvat:

-          Onderhoud en instandhouding
-          Geregelde bespeling door een erkende beiaardier
-          Geautomatiseerde bespelingen 

SEC telt een zevenkoppig bestuur. De gemeente Epe omvat de vier woonkernen Epe, Vaasen, Emst 
en Oene.
SEC heeft ten doel  : “Het zorgdragen voor en het in samenwerking met het gemeentebestuur van Epe 
en de Grote Kerk van Epe zorg te dragen voor het behoud, de verbetering en een veelvuldig
gebruik van het klokkenspel in de toren van de Grote Kerk in Epe.”

SEC valt onder de categorie Monumentenzorg

De Stichting zet de activiteiten voor het bespelen en onderhouden van het carillon in de Grote Kerk van 
Epe voort, nadat de verantwoordelijkheid daarvoor medio 2019 door het College van Kerkrentmeesters 

van de Nederlands Hervormde Gemeente van de Grote Kerk Epe aan de Stichting werd overgedragen.

2 Bestuursverslag

 Het carillon zou gedurende het jaar tenminste twee wekelijks worden bespeeld door onze beiaardier.

 Door omstandigheden onder andere als gevolg van de Covid 19 pandemie zijn in het voorjaar van

 2020 minder bespelingen geweest.

 Er zijn in het afgelopen jaar daarnaast ook enkele bespelingen gesponsord. Ten laste van de stichting

 kwamen 20 bespelingen.

 Door de uitbraak van de Covid-19 pandemie zijn de cultuurlessen erfgoed voor leerlingen basisonderwijs 

 en onderbouw VO in 2020 niet door gegaan. We hopen deze medio 2021 weer te kunnen oppakken, 

 zodra er weer ruimte ontstaat in bewegingsvrijheid en onderlinge groepscontacten.

 Het carillon heeft een uitvoerige onderhoudsbeurt gehad, uitgevoerd door de firma Daelmans. 

 Mede door de uitbraak van de Covid-19 pandemie zijn er geen publieksacties georganiseerd, behoudens

 onze deelname aan de cultuurmarkt in september. Onze inkomsten bleven daardoor achter.

 De stichting werd in het voorjaar positief verrast door de gift van een schilderij dat we bij opbod hebben

 kunnen verkopen. Deze actie leverde een geldbedrag op van €  2.700,-

 De toevoeging aan de bestemmingsreserve voor continuïteit en bijzondere uitgaven ( € 3.500,- ) werd 

 met name door deze post bepaald.

 De stichting werkt aan een gestage groei van haar "vriendenkring": donateurs die de stichting met een 

 financiële bijdrage willen helpen.

 Onze beiaardier, J.W. Achterkamp heeft te kennen gegeven per eind 2020/begin 2021 te willen stoppen

 met bespelingen. Maurits Bunt is zijn opvolger en hij heeft min of meer naadloos vanaf februari 2021

 de bespelingen op het carillon overgenomen.

 Medio 2020 werden de "felicitatiemelodieën" geïntroduceerd. Deze dagelijkse bespeling (tussen 17.00 

 en 18.00 uur) zet alle jarigen van die dag met een melodie even in het zonnetje.

 De website van de stichting is in 2021 in gebruik genomen. 

 We publiceren informatie op www.carillonepe.nl

 Het bestuur hoopt (met zovelen) dat de Covid-19 pandemie medio 2021 beheersbaar wordt.

 De educatieve activiteiten kunnen dan weer verder worden opgepakt. Daarnaast willen we meer info

 en publiciteit geven aan kerk, toren en carillon in samenwerking met andere partijen 

 door middel van moderne presentatiemiddelen.
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3 Financieel overzicht 2020

De Stichting heeft over 2020 een positief saldo gerealiseerd van 3.695€      

Hieruit is een deel toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor continuïteit en 

 bijzondere uitgaven 3.500        

Aan het eigen vermogen werd toegevoegd 195€       

De samenstelling van het exploitatiesaldo is als volgt:

 Subsidies 7.952€      

 Giften (incl. veiling) 2.929        

 Opbrengst acties -€            

 Inkoop acties -              

 Netto uit acties -           

10.881€    

 Kosten

  Bespelingen 5.000           

  Overige kosten 2.186           

7.186        

Exploitatiesaldo 3.695€      

 Toegevoegd aan bestemmingsreserve continuïteit en bijzondere uitgaven 3.500        

Toegevoegd aan het eigen vermogen 195€       

Het exploitatiesaldo werd positief beinvloed door een eenmalige schenking van een 

schilderij dat voor een bedrag van € 2.700,- werd verkocht.

Als gevolg van de corona pandemie en de daarmee samenhangende beperkende maatregelen 

zijn er geen acties voor geldwerving gehouden. De cultuur- en erfgoedlessen hebben evenmin

doorgang kunnen vinden.

De stichting heeft in 2020 haar website laten ontwikkelen. De daarmee samenhangende kosten

bedroegen € 1.050,-

Voor toelichtingen op de financiële gang van zaken verwijzen we u naar de hierna opgenomen

jaarrekening
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4 Bestuur

 Het bestuur bestaat per 31 december uit 6 leden:

  L. Stoter, voorzitter

  M.G. Fennema - van Capelleveen, secretaris

  W. Meenink, penningmeester

  J.E.J.M. Postma - van Dijck, bestuurslid

  N.P.M. Mors, bestuurslid

  J.H. Coes - Holland, bestuurslid

  W. Levering, bestuurslid

Aldus vastgesteld :

Epe,        9 juni  2021

voorzitter secretaris
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I Balans per 31 december 2020

€ € € €

Activa

Vaste activa -              -            

Vlottende activa

Vorderingen op korte termijn (1) -           85           

Liquide middelen (2) 4.992        3.224      

4.992         3.309         

4.992         3.309         

Passiva

Vermogen (3) 232             37              

Bestemmingsreserves (4) 4.750           1.250         

Schulden op korte termijn (5) 10               2.022         

4.992         3.309         

31 december 201931 december 2020
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II Rekening van baten en lasten over 2020

Rekening Rekening 

2020 2019

Baten €

 Subsidies 7.952         2.179         

 Giften 2.929         349            

 Omzet uit acties -            2.444         

Totaal baten 10.881       4.973         

Lasten

 Inkoop voor acties -                         1.575         

 Kosten bespelingen 5.000         2.000         

 Onderhoud carillon 918            -            

 Bankkosten 119            47              

 Bestuurskosten -            13              

 Kosten ontwikkeling website 1.050         -            

 Contributies en abonnementen, drukwerk/PR 98              50              

Totaal lasten 7.186         3.685         

Saldo baten min lasten 3.695         1.287         

3.500         1.250         

Onttrekkingen aan voorzieningen -            -            

Overige baten minus lasten -            -            

Totaal overige posten 3.500         1.250         

Batig saldo (+) / Nadelig saldo (-) 195            37              

Bestemming batig of nadelig saldo: vermogen 195            37              

Toevoegingen aan voorziening voor continuïteit en 

bijzondere uitgaven
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III  Grondslagen van de jaarrekening

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de algemene uitgangspunten

van maatschappelijk algemeen aanvaardbare waarderingsgrondslagen en specifiek

volgens de hieronder beschreven grondslagen

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden, onder aftrek 

van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen tenzij anders is vermeld.

Vorderingen

Vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek noodzakelijk geachte

voorzieningen voor oninbaarheid.

Voorzieningen

 Voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarden.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, 

rekening houdend met de toegepaste waarderingsgrondslagen
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IV  Toelichting op de balans

Activa € €

Vlottende activa

1 Vorderingen

 Te ontvangen bedragen uit verkoop kerstklokjes -            85               

2 Liquide middelen

 Saldo RABO betaalrekening NL42RABO 0344 9224 72 4.992         3.224           

Passiva

3 Vermogen 

 Per begin boekjaar 37               -              

195             37               

 Per 31 december 232             37               

4 Bestemmingsreserves

 Reserve continuïteit en bijzondere uitgaven

 Per begin boekjaar 1.250           -              

 Mutatie: toevoeging 3.500           1.250           

 Per 31 december 4.750           1.250           

5 Schulden op korte termijn 

 Te betalen posten

   Bespelingen -              500             

   Inkoop tbv acties -              1.512           

   Bankkosten 10               10               

10               2.022           

 Batig saldo na mutaties voorzieningen en bestemmingsreserves

31 december 2020 31 december 2019
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