Toelichting bij Exploitatierekening 2021
Inkomsten.
In 2021 zijn er 207 nieuwe betalende donateurs geworven. Eind 2021 stonden er 1500 mensen
geregistreerd als donateur, waarvan bijna 1000 mensen daadwerkelijk in 2021 geld hebben
gedoneerd. Nieuwe donateurs geven nu gemiddeld meer per jaar en het merendeel heeft ook een
incassomachtiging afgegeven. 35 donateurs staan nu aangemerkt als zogenaamde Domdrager
omdat zij jaarlijks meer dan € 250,- aan de stichting doneren. Opmerkelijk is ook dat er nu maar
liefst 70 nieuwe maandelijkse betalende donateurs zijn bijgekomen. Voor het werven van de
nieuwe donateurs hebben we diverse initiatieven ontplooid. Zo hebben we professionele filmpjes
laten maken die telkens een andere deel van de Domkerk en het noodzakelijke onderhoud
belichtten. De financiering van dit project werd geborgd door bijdragen van het KF Hein fonds en
het Prins Bernard Cultuurfonds.
We hebben van mevrouw H.C. Kruijs een legaat van 25.000 Euro ontvangen. Dit legaat hebben we
aangewend voor de extra donateurswerving.
De gemeente Utrecht heeft ons een subsidie van 10.810 Euro uitgekeerd voor het organiseren
van z.g. Appeltaartconcerten. Deze concerten worden georganiseerd in samenwerking met
Stichting Appeltaartconcerten.
De actie “Giving Tuesday” heeft spontaan 28 donaties opgeleverd met een totaalbedrag van ruim
meer dan 1.250 euro.
In totaal is er dit jaar - voor eerst in de historie van de stichting - meer dan 100.000 euro
ontvangen. 40% is weliswaar eenmalig, maar ook de bijdrage van de donateurs is met bijna 50%
gestegen. Het merendeel van deze nieuwe donateurs hebben meerjarige toezeggingen gedaan.
Dit geeft vertrouwen voor de toekomst.
Uitgaven.
We hebben ook dit jaar weer 25.000 euro bijgedragen aan het Open Domwerk. Daarnaast hebben
we een bijdrage geleverd aan een tentoonstelling. Helaas was er dit jaar maar één tentoonstelling
mogelijk. Daarnaast hebben we enkele kosten gefinancierd aan het onderzoeken hoe de
wegbewijzering voor bezoekers in de Domkerk kan worden verbeterd.
De kosten van de donateursbijeenkomst waren zeer beperkt doordat de Domkerk en enkele
anderen hun kosten niet in rekening hebben gebracht.
De wervingskosten zijn significant hoger. We hebben een extern bureau ingehuurd die onze
webpagina’s heeft verbeterd en diversie acties heeft uitgevoerd. Er is ook ruim geadverteerd in
AD, DUIC en social media, zoals Google en Facebook. Deze acties hebben tientallen nieuwe
donateurs opgeleverd. We verwachten dat ook in de toekomst er professionele ondersteuning
nodig zal zijn, maar de eerste analyses laten zien dat de kosten binnen 3-4 jaar ruimschoots terug
zijn verdiend. De extra kosten werden in 2021 nagenoeg gedekt door het ontvangen legaat en
enkele subsidies.
We hebben afgelopen jaar de ledenadministratie geprofessionaliseerd. De donateursgegevens
zijn in het Xapti CRM systeem overgezet. Hier was eenmalig ca. 2.000 Euro mee gemoeid. De
jaarlijkse abonnementskosten zijn bijna € 2.500,- Het Xapti systeem stelt ons in staat om op
adequate manier de ledenadministratie te voeren en onze leden ook elektronisch te informeren
over onze activiteiten. De verzendkosten zijn hoger dan vorig jaar en zijn gemaakt voor de

nieuwsbrief, magazine en de welkomstbrief al dan niet tesamen met een 3D puzzle. Voor de
toekomst wil het bestuur graag vaker digitaal de nieuwsbrieven versturen. (Geef daarom nog
spoedig uw e-mail adres aan ons door).
In december is de eerste van vier Appeltaartconcerten gegeven. De andere drie worden in 2022
georganiseerd. Voor de kosten hebben we een verplichting van 12.650 euro opgenomen. Verder
is er een verplichting van 1.500 euro opgenomen voor de aanschaf van een digitaal
welkomstbord, welke grotendeels wordt gefinancierd door opbrengsten van de ‘Giving Tuesday’
actie.
Winst
Voor 2021 is er een positief saldo van iets meer dan 17,5k€. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de
algemene reserve. Het bestuur zal in 2022 in overleg met Open Dom en het Citypastoraat
Domkerk spreken over mogelijke doelbestedingen vanuit de reserves.
Tot slot, we zijn alle donateurs en subsidiegevers zeer erkentelijk voor hun steun aan het behoud
van de Domkerk en de openstelling daarvan.
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