Jaarrapportage - 2016
Jaarverslag
Het jaar 2016 is voor De Nieuwe Kring een bijzonder productief jaar geweest. Er zijn twaalf
OpenBoek lezingen gehouden over zeer uiteenlopende onderwerpen en in het voorjaar is
door de classicus Hans Smolenaars een cursus gegeven over "De Rerum Natura" van
Lucretius. In het najaar zijn er rond het thema "Maatschappij en Moreel Leiderschap" vijf
lezingen geweest waarvoor de belangstelling zo mogelijk nog groter was.
In 2016 zijn achttien zondagmorgenbijeenkomsten gehouden - met in de zomer een
programma met een filmochtend en een tweetal lezingen rond het thema "Ruth".
De zondagmorgenbijeenkomsten trokken gemiddeld 16 bezoekers, waarmee de dalende
belangstelling voor deze activiteit tot staan lijkt te zijn gekomen.
De in het jaar 2015 begonnen verbouwing (scheiding CV en elektra, aanleg invalidentoilet,
trap naar het orgel en herinrichting van de keuken van de bovenwoning) is in 2016 afgerond.
Daarnaast is de bovenwoning gerenoveerd: de badkamer is vernieuwd, er is een apart toilet
op de eerste verdieping ingericht en overtollige wasbakken zijn verwijderd.
Na deze verbouwing is de bovenwoning opnieuw verhuurd.
Als nieuwe activiteit is De Nieuwe Kring - in samenwerking met Home Instead Thuisservices in januari 2016 begonnen met "Thuis bij Mendlik", een dagbestedingsactiviteit voor
senioren in Aerdenhout en omgeving. Na een aanloopperiode van enkele maanden met
stijgende belangstelling leek "Thuis bij Mendlik" in een behoefte te voorzien; vanaf mei
stokte echter de toename van het aantal deelnemers om na de zomer weer af te nemen.
Eind november 2016 is de activiteit gestaakt.
Financiële verantwoording.
Na het staken van de activiteit "Thuis bij Mendlik" wordt het aan deze activiteit ter
beschikking gestelde startkapitaal van € 1648 als afgeschreven beschouwd; dankzij de
huurinkomsten van € 578 bleef het verlies op deze activiteit beperkt tot € 1070.
Mede dankzij de cursus "Lucretius" en de cyclus "Maatschappij en Moreel leiderschap"
hebben de culturele activiteiten in 2016 een ongebruikelijk grote bijdrage geleverd aan het
financieel resultaat van De Nieuwe Kring.

Door de modernisering van de bovenwoning was het mogelijk de huurinkomsten van de
bovenwoning enigszins te verhogen. Doordat het gebouw tijdens de verbouwing minder
toegankelijk was, waren de inkomsten uit de "losse verhuur" in 2016 echter aanzienlijk lager
dan in het jaar ervoor. De verwachting is, dat deze huurinkomsten in het lopende jaar weer
op het oude niveau zullen terugkeren.
De totale verbouwing in 2015 en 2016 is gefinancierd uit de reservering voor groot
onderhoud (€ 20.000), met de inzet van een bedrag van € 18.650 aan schenkingen van leden
en door de uitgifte van in totaal € 12.500 aan premieleningen (€ 7500 in 2015 en € 5000 in
2016). Terugbetaling van de leningen, inclusief 10% premie is voorzien voor medio 2018.
Het verlies op de religieuze activiteiten is ook in 2016 laag kunnen blijven door de bijdrage
van € 835 van het Predikfonds van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem. Dankzij het niet
verder afnemen van de belangstelling voor de religieuze activiteiten en door de hogere
opbrengst van de collectes bleef het verlies op deze activiteit beperkt tot € 1429.
Het positieve resultaat over 2016 ter grootte van € 9260 is toegevoegd aan het vermogen
van de vereniging. Het is gewenst dat de Algemene Ledenvergadering een oordeel uitspreekt
over de besteding van dit geld. Gedacht kan worden aan een nieuwe, meer op gezelligheid
gerichte activiteit zoals het organiseren van filmavonden, waarvoor dan ook in professionele
projectie-apparatuur of in een ultra breed beeldscherm geïnvesteerd zou moeten worden.
Ook zou gedacht kunnen worden aan reparatie van het orgel.
Tenslotte valt in de balans bij de vorderingen de post "niet overgedragen kasgeld" van
€ 1554 op. In verband met het tweemaal wisselen van penningmeester in de loop van 2016
is dit kasgeld pas in februari 2017 overgedragen.
Begroting 2017
In het lopende jaar 2017 zijn naast het gebruikelijke aantal OpenBoek lezingen, de
zondagmorgenbijeenkomsten en twee concerten geen bijzondere activiteiten zoals
cursussen voorzien. Ook aan het gebouw zijn - behalve het reeds geplande
buitenschilderwerk aan de zuidzijde - geen grote werkzaamheden te verwachten.
De positieve ontwikkeling van de financiële resultaten die in 2016 zichtbaar werd, zal zich
dan ook in het lopende jaar voortzetten. Het bestuur verwacht voor 2017 een positief
resultaat van circa € 13.000. Met een verwacht resultaat van € 6.000 over de eerste helft van
2018 is daarmee de kaspositie van De Nieuwe Kring per juli 2018 ruim voldoende voor de
volledige terugbetaling van de premielening 2015-2019.
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