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Tevreden	  draait	  de	  haan	  
	  
Onze	  torenhaan	  kijkt	  alweer	  een	  paar	  weken	  uit	  over	  Zeist	  en	  draait	  intussen	  glansrijk	  mee	  met	  de	  
wind.	  Nu	  alle	  rekeningen	  betaald	  zijn,	  is	  het	  tijd	  om	  de	  balans	  op	  te	  maken	  van	  dit	  haanproject.	  Voor	  
de	  terugplaatsing	  was	  €	  7.365	  nodig.	  Hiervan	  komt	  €	  4.365	  voor	  rekening	  van	  de	  wijkgemeente.	  De	  
actie	  ‘zet	  mij	  terug	  op	  de	  toren’	  (onder	  kerkleden,	  buurtbewoners	  en	  bedrijven),	  de	  verkoop	  van	  
haanproducten	  (haankoekjes,	  broodhanen	  en	  suikerhanen)	  en	  het	  benefietconcert	  op	  3	  oktober	  
hebben	  na	  aftrek	  van	  kosten	  in	  totaal	  €	  2.010	  opgebracht.	  Tijdens	  de	  in	  augustus	  gehouden	  lezing	  
over	  de	  Jan	  van	  Gent	  (ook	  een	  vogel)	  werd	  voor	  de	  torenhaan	  €	  120	  opgehaald.	  Tenslotte	  werden	  we	  
op	  de	  wijkavond	  van	  15	  oktober	  verrast	  door	  de	  mededeling	  dat	  de	  Thomasgemeente	  uit	  haar	  
wijkkas	  €	  1.000	  voor	  dit	  hoge	  doel	  beschikbaar	  stelt.	  Dat	  betekent	  een	  totale	  opbrengst	  van	  €	  3.130.	  
De	  NoorderLicht	  wijkkas	  hoeft	  dus	  eigenlijk	  maar	  voor	  een	  klein	  deel	  van	  de	  kosten	  te	  worden	  
aangesproken,	  namelijk	  voor	  €	  1.235.	  Zo’n	  haan	  naar	  grote	  hoogte	  brengen	  is	  best	  een	  zware	  klus,	  
maar	  vele	  gulle	  gevers	  hebben	  die	  last	  aanzienlijk	  weten	  te	  verlichten.	  Heel	  hartelijk	  bedankt!	  
	  
Jan	  Piet	  Barthel	  
	  
	  
Kosten	  (in	  €)	  
Kosten	  restauratie	  en	  terugplaatsing	  haan	   7.365	  
Bijdrage	  gereformeerd	  college	  van	  kerkrentmeesters	   3.000	  
Ten	  laste	  wijkkas	   4.365	  
	  
Baten	  (in	  €)	  
Jan	  van	  Gent	  lezing	  (18	  aug)	   120	  
Benefietconcert	  (3	  okt)	   925	  
Verkoop	  haanproducten	  (3,	  4,	  5	  okt)	   185	  
Opbrengst	  giroactie	  ‘zet	  mij	  terug’	  (geoormerkt)	   650	  
Opbrengst	  (ongeoormerkt-‐waarschijnlijk	  voor	  haan)	   520	  
Bruto	  Opbrengst	   2.400	  
Kosten	  (inkoop	  haanproducten,	  honoraria	  musici)	   270	  
Netto	  Opbrengst	   2.130	  
Bijdrage	  Thomasgemeente	   1.000	  
Totaal	  Baten	   3.130	  
	  
Tekort	  (in	  €)	  
Aanvulling	  uit	  wijkkas	   1.235	  
	  


