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Uitgaven 2018
Prognose*

Rente en aflossingen         € 72.000

Energie                                 € 39.000

Onderhoud                          € 17.000

Verzekeringen                     € 16.000

OZB                                       € 12.000

Administratie en bestuur  € 7.000

*  Het financieel jaarverslag 2018 is nog niet beschikbaar en wordt in juni verwacht.

** Betreft uitsluitend de huuropbrengsten van de stichting en niet die van de pachter.

Sinds 2015 zijn de kosten gedaald, vooral door uitgaven 

uit te stellen. Mede daardoor heeft de stichting het 

dorpshuis open kunnen houden tot de zomer van 2019. 

Alleen het voor de veiligheid noodzakelijk onderhoud is 

uitgevoerd, in 2018 zeven noodreparaties aan het dak 

dat nu aan vervanging toe is. 

Er is een onderhoudsachterstand opgebouwd, de 

daarvoor aanwezige voorzieningen (€ 284.231) zijn 

verbruikt. De kosten zijn ook gedaald door niet meer af te 

schrijven (dit zijn geen uitgaven).

Op 1 september 2019 moet de annuïteit van de BNG 

lening betaald worden: € 65.718 (€ 27.694 rente en €

38.024 aflossing). De stichting kan dit niet betalen. De 

gemeente staat borg, maar zonder afspraken ontstaat 

een regresvordering van dezelfde omvang. De stichting 

is niet in de positie om nieuwe schulden aan te gaan.

Na vertrek van huurders Hummelhonk (januari 2013), 

Reinaerde (juni 2014) en Cerein (mei 2014) zijn de 

huuropbrengsten in 2016 weer toegenomen door 

nieuwe huurder RBT. In 2014 ontving de stichting voor 

het laatst een bijdrage van de gemeente (€ 12.500).
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De laatste jaren is ingeteerd op het vermogen en 

onderhoud uitgesteld om het dorpshuis open te 

houden. Grootste uitgaven zijn rente en aflossing 

leningen en energie. Daarnaast is het dak dringend 

aan vervanging toe.

Tekort ± € 100.000/jaar

Financiële situatie SSCC De Twee Marken
Gegevens o.b.v. financiële jaarverslagen 2014 - 2017 en prognose* 2018
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