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1. Girale giften
Collecten

3. Huisvesting
4. Zending
5. Evangelisatie
6. Persoonlijke onderst.
7. Díaconie extern
8. Diaconie intem
9. Kinderuverk, kringen
10. Familiedag
11. Vluchtelingen
12. Eredienst
13. Rente
14. Administratiekosten
15. Sprekers
16. Gem.dag, kerst
7. Bijzondere diensten

18. Toerusting
19. Diversen
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Toelichting:
I.

2.

3.

Girale giften.
Dit zijn giften die per bank zijn binnengekomen zonder specifieke
bestemming. Er is een matige stijging (15Vo) ten opzichte van 2016.
Gollecten.
Dit zijn de inkomsten uit de zondagse collecten. Bestemmingscollecten vallen
hier niet onder. De bedragen van 2A16 en 2A17 zijn vrijwel gelijk.
Huisvesting.
Uitgaven voor het Forum zijn in 2016 €.22.70A. Verder zorgt Mick Hollander
voor de koekjestrommel, kosten: € 355.
Ook wat betreft de post Huisvesting zrjn de verschillen tussen 2A16 en 2017
verwaarloosbaar.
Zending.
Het betreft ondersteuning van: Aooo Matthias & Vera Schilp: €4f0(afbouw);

o Albert & Esther Knoester: €1.800;
o Klajd en Magda Vampa: €2.4A0;
o Markus & Vanesa: lN = €4.530 (giften van binnen en buiten de

gemeente), UIT = €3.600 (support door gemeente) + €4.380

4.

a,lt



(doorboeken giften). Het verschiltussen de binnengekomen giften (lN)
en doorgeboekte giften (UlT) is te verklaren doordat giften in
december pas in januari worden doorgeboekt.

5. Evangelisatie.
Het betreft kosten voor kampvuuravonden (€54) en het plaatsen van
advertenties (€179),

6. Persoonlijke ondersteuning gemeentewerkers.
Er zijn specifieke giften voor personen binnengekomen, die naar de rekening
van betrokkenen zijn doorgeboekt (lN = UIT = €1.200).

7. Diaconie extern.
Het betreft de collecte voor de Dorkas voedselactie (lN = UIT = €340), de
inkomsten zijn gel'rjk aan die in 2016.

8. Diaconie intern.
Persoonlijke ondersteuning, saldo is €229 (UlT - lN).

9. Kinder-Íjeugdwerk ên gemeentekringen.
Het betreft kosten voor Bijbelstudie- en zondagsschoolmaterialen voor
kinderen en jeugd (€304) en gemeentekringen (€227,50)

10. Familiedag Limburg
lnkomsten en uitgaven betreffende de Familiedag, gehouden in het Forum op
13 mei; er is een vrij fors negatief saldo van €756. Dit laatste heeft te maken
met (eenmalige) kosten voor aanschaf software voor incasseren van giften
waarvoor een machtiging is gegeven (€312). Verder bleek in een aantal
gevallen dat toegezegde giften niet te incasseren waren.

11. Vluchtelingen
Het betreft voornamelijk vervoerskosten, waarvoor ook giften zijn
binnengekomen, saldo is €1.977 (UlT - lN), waarmee de kosten iets lager
uitvallen dan in 2A16.

12. Eredienst (muziekteam, geluidsteam en DECO-team) .o muziek- en geluidsteam: €233
o decoteam €698.

Kosten zijn iets gestegen t.o.v. 2016.
13. Rente.

Rente wordt ontvangen op de spaarrekening. De rente wordt ieder jaar
minder, voornamelijk door de lage rentestand.

14. Adminstratiekosten.
Het betreft voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief, zoals porto. Deze
kosten zijn iets hoger dan in 2016.

15. Sprekers.
Sprekers (in de zondagse samenkomsten) van buiten de gemeente
ontvangen een vergoeding, in 2017 zijn minder sprekers uitgenodigd dan in
2A16, vandaar het grote verschiltussen beide jaren.

16. Gemeentedag/kerstmaaltijd.
. Gemeentedag: €435
o kerstmaaltijd: €26

17 - Bijzondere diensten.
. doopdienst €50
r Nachtvan gebed: €45
o trouwbijbel: €42,50

18. Toerusting.
Toerusting leidinggevenden, waaronder coaching (€587), leidersconferentie

ft dur



(€500) en retraite (€750): verder nog kosten voor toerusting gemeenteleden ,

ETS (€1.350) en Cursus Vrijheid in Christus (lN = €400, UIT = €1.S59)
19. Diversen.

Een verzamelpost betreffende alle overige uitgaven. Belangrijkste sub-posten
ziin-.

. lidmaatschap ABC €1.300;.

. kosten i.v.m. Anbi-status €65;
o transac{iekosten bank €210.

20. Toelage voorganger, belasting en premies.
Betreft loonkosten voorganger € 31.322 (salaris, onkosten en belasting) plus
administratiekantoor € 290.

Algemeen.
Het boekiaar 2017 loopt van I januari 201 7 tot en met 3 I december 2017.
Het voordelig saldo over 2017 is € 2.70A.

Roermond, datum: 9 februari 2018.
De penningmeester van de Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond

F. Fahner I

Conclusie Íinanciêle kascontrolecommissie over 2017:

iële administratie is in orde bevonden.

ond, datum: x n< 2018
/Ë-el

Aldus goedgekeurd en decharge verlenend aan de penningmeester over het iaar 2017.

Het bestuur van de Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond,
De voorzitter, de vice-voorzitter

dhr G. van der Kamp
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