Financiële verantwoording 2019
Baten 2019
Vaste Vrijwillige Bijdrage
Algemene giften
Saldo collectebonnen
Giften voor zending
Giften voor projecten op het gebied van jeugdwerk, evangelisatie en diaconaat in binnen en buitenland
Giften voor personen en instanties
Giften voor musicale begeleiding
Rente
Totaal baten

€ 66.884,48
€ 8.843,11
€
47,00€ 3.738,74
€ 35.056,37
€
252,00
€
458,56
€
0,84

Lasten 2019
Pastoraat en onderwijs
Projecten op het gebied van zending
Projecten op het gebied van evangelisatie, jeugdwerk en diaconaat in binnen- en buitenland
Organisatie samenkomsten incl. musicale begeleiding
Huur en onderhoud gebouw
Beheer- en administratiekosten
Totaal lasten

€ 65.738,42
€ 31.600,00
€ 4.938,15
€ 2.036,61
€ 7.420,00
€
861,56

Totaal baten en lasten 2019

Toelichting uitgaven en voorgenomen bestedingen
Pastoraat en onderwijs
Onder deze post vallen de kosten op het gebied van pastoraat, gastsprekers en van de aan de gemeente
verbonden voorganger.
Projecten op het gebied van zending
Als gemeente zijn we betrokken bij diverse projecten in binnen- en buitenland. Voor een aantal van deze projecten
hebben we vanuit onze gemeente zendelingen uitgezonden. De projecten worden gefinancierd vanuit gehouden
collecten en giften.
Projecten op het gebied van evangelisatie, jeugdwerk en diaconaat in binnen- en buitenland
Als gemeente zijn we betrokken bij diverse projecten in binnen- en buitenland. De projecten worden gefinancierd
vanuit gehouden collecten en giften.
Het is onze intentie om de jeugd betrokken te houden bij de gemeente en we organiseren diverse activiteiten en
samenkomsten voor hen.
Organisatie samenkomsten incl. musicale begeleiding
Onder deze post vallen alle kosten die te maken hebben met het samenkomen van de gemeente.
Huur en onderhoud gebouw
Het gebouw dat we gebruiken is niet ons eigendom. Voor het gebruik van de ruimtes wordt huur betaald.
Daarnaast gebruiken we ook de units achter het gebouw. Kosten voor klein, dagelijks onderhoud van deze units is
voor rekening van onze gemeente.
Beheer- en administratiekosten
Onder deze post vallen o.a. de kosten voor secretariaat, bankkosten, drukwerk, verzekeringen en de website.

€ 115.187,10

€ 112.594,74
€

2.592,36

Balans 2019
Activa
Spaarrekening
Betaalrekening
Contant geld (o.a. collectegeld)
Uitgeleend geld
Nog te ontvangen rente
Inventaris
Te ontvangen bedragen

31-12-2018 31-12-2019
€ 10.001,91 € 7.500,00
€ 7.247,52 € 11.292,75
€
€
€
€
€
1,00 €
0,84
€ 2.384,95 € 1.925,15
€
540,00 €
200,00

Passiva
Eigen Vermogen
Diaconie
Alpha
Jeugdwerk
Zending
Muziekteam
Projecten

Collectebonnen
Openstaande rekeningen
TOTAAL

€ 20.175,38 € 20.918,74

31-12-2018 31-12-2019
€ 12.716,11 € 12.054,97
€ 2.593,18 € 2.593,18
€
€
481,97
€ 1.441,68 € 1.211,22
€
€
121,75
€
47,40 €
63,07
€
187,50 € 2.519,00

€
487,50 €
440,50
€ 2.702,01 € 1.433,08
€ 20.175,38 € 20.918,74

