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   Stichting Louisa linden 
 

De jaarlijkse financiële actie 2022 werd eind november jl. ingezet. 
Wat betreft het deel dat aan deStichting Louisa ten goede kwam, was het 
een succesvolle actie zoals uit de cijfers blijkt. 
Hieronder treft u de jaarrekening 2022 van de Stichting aan. De opbrengst 
was hoger dan vorig jaar ondanks het feit dat velen toch ook met hogere 
prijzen en hogere energiekosten werden geconfronteerd.  
We willen alle donateurs daarvoor hartelijk danken.In een van de 
volgende nummers hopen we cijfers te kunnen overleggen van de 
rechtstreekse bijdragen aan de parochie. 
 
Het bestuur van de Stichting  
 
Jaarrekening Stichting Louisa Linden 
Saldo Per 1-1-2023 op rekeningen SNS   € 12.214,08 
 
Overzicht van inkomsten en uitgaven in 2022: 

Inkomsten: -particuliere giften en bijdragen  2080, 00 
rente    
inkomsten uit activiteiten  ----      *)  

Totaal  2080, - 
Uitgaven:     

Bankkosten       -119,84 
   
               Som van baten en Lasten                 1960,16   
 
*) Door coronabeperkingen zijn er alleen in het najaar van 2022 twee 
activiteiten (concerten) geweest. De netto-opbrengst van deze concerten 
( 25 september 259,60 en 11 december  230,-)  is gestort en geboekt na  
1-1-2023. Dat betekent dat de netto baten over 2022 feitelijk hoger zijn 
en op 2449,76 uitkomen. 
 
De cijfers zijn in overeenstemming met de bankgegevens.  
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Het bestuur van de stichting Louisa wil in het kader van de uitvoering van 
het convenant een bedrag van 2500,- (de afgeronde netto-opbrengst over 
2022) beschikbaar stellen aan het bestuur van de parochie H. Martinus 
Cuijk voor de instandhouding van de Lambertuskerk Linden i.c. het herstel 
van het orgel of de aanschaf van een ander passend gebruikt orgel als 
reparatie niet mogelijk is.  
Mochten de kosten minder hoog uitvallen dan wordt het overgebleven 
bedrag gereserveerd voor een nieuwe CV installatie of voor het herstel 
van de verlichting van het uurwerk op de toren. Het bestuur treedt 
daartoe in overleg met het parochiebestuur. 
Het bestuur van de Louisa Stichting  
De jaarrekening is in het kader van de ANBI-verplichting ook op site 
www.grootlinden.nl geplaatst onder stichtingen verenigingen bij de 
Stichting Louisa Linden. 
 

http://www.grootlinden.nl/

