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cultureel

JAARREKENING 2021
ACTIVA
vaste activa
gebouwen en
terreinen

BALANS PER 31 DECEMBER
2021
2020 PASSIVA

1,00

project kalkoven

-8.856,97

liquide middelen
rabobank

12.718,07

TOTAAL

KOSTEN
organisatiekosten
kantoorkosten
reiskosten
vergaderkosten
bestuurskosten
verzekeringen
rente en bankkstn
kosten website
tot. organisatiekstn

3.862,10

2021

118,30
52,25
523,05
119,42
428,36
1.241,38

kosten restauratie
kosten restauratie
kalkoven
saldo
TOTAAL

vermogen
voorziening organi1,00
satie kosten

2021

2020

3.862,10

5.103,48

3.862,10

5.103,48

5.102,48
5.103,48 TOTAAL

EXPLOITATIEREKENING
2020 BATEN
startkapitaal
90,40 gemeente
79,80
Appingedam
291,00
285,68
529,10
106,49
768,36
4.170,83

2021

2020

15.661,70

8.407,39
-1.241,38

5.103,48

0,00 17.681,70 TOTAAL

0,00 15.661,70

toelichting bij de balans
gebouwen en terreinen
Op 3 november 2020 heeft BICSA de kalkoven met ondergrond aan de
Dijkhuizenweg 28 te Appingedam, van de gemeente Appingedam in eigendom
verkregen voor de somma van € 1,00.
project kalkoven
In juli 2021 is een bedrag ad. € 8.856,97 ontvangen wegens aardbevingschade.
voorziening organisatiekosten
Van de gemeente Appingedam is een startkapitaal ontvangen van totaal ruim
€ 15.000. Het resterende saldo hiervan blijft gereserveerd voor de
organisatiekosten van BICSA.
stand 1-1-2021
mutatie 2021
stand 31-12-2021

5.103,48
-1.241,38
3.862,10

De kosten voor de restauratie van de kalkoven moeten worden gedekt uit de
rijksbijdrage en bijdragen van fondsen.
toelichting bij de exploitatierekening
De organisatiekosten spreken wel voor zich.
Bij de kosten van de restauratie van de kalkoven in 2020 zijn de belangrijkste posten
de kosten van de architect voor het opstellen van bestek, begroting, en
aanvraag rijkssubsidie, en de leges voor de omgevingsvergunning.
In de loop van 2021 zijn de aanvragen bij fondsen en de aanvraag rijkssubsidie
goedgekeurd.
In totaal is ruim € 305.000 toegezegd.
In december is door de architect een aanbestedingsuitvraag gedaan bij drie aannemers.
Twee daarvan hebben positie gereageerd, zij zullen in januari 2022 met een aanbod komen.
Appingedam, 5 januari 2022,
J. Pilon
penningmeester
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 19 januari 2022.
w.g.
J.J. Meijer voorzitter
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