
 

   2018 2017   2018 2017 
    Ontvangsten  Ontvangsten    Uitgaven   Uitgaven  
1.   Girale giften  73.423 69.751   - - 
2.   Collecten  6.696 8.333   - - 
3.   Huisvesting  - -   24.667 23.055 
4.   Zending  9.993 4.530   15.255 12.480 
5.   Evangelisatie  - -   122 238 
6.   Persoonlijke onderst. 768 1.200   768 1.420 
7.   Diaconie extern 1.976 340   1.826 340 
8.   Diaconie intern  - 850   - 1.079 
9.   Kinderwerk, kringen  - -   474 531 
10. Familiedag  25 3.094   71 3.851 
11. Vluchtelingen  500 840   2.786 2.817 
12. Eredienst - - -  405 931 
13. Rente   77 468   - 1 
14. Administratiekosten - - -  239 381 
15. Sprekers  - -   850 1.175 
16. Gem.dag, kerst  - -   564 461 
17. Bijzondere diensten - 400   175 138 
18. Toerusting  - -   1.427 4.962 
19. Diversen  - -   1.893 1.635 
20. Kosten voorganger  - -   32.452 31.612 
subtotaal   93.457 89.806   83.975 87.107 
      saldo  9.482 2.700 
Totaal    93.457    93.457  
         
Beginsaldo   97.355      
Eindsaldo   106.837      

 
Toelichting: 
1. Girale giften. 

Dit zijn giften die per bank zijn binnengekomen zonder specifieke 
bestemming. Er is een geringe stijging (5%) ten opzichte van 2017. 

2. Collecten. 
Dit zijn de inkomsten uit de zondagse collecten. Bestemmingscollecten vallen 
hier niet onder. De collecten zijn 20% gedaald ten opzichte van 2017. 

3. Huisvesting. 
Uitgaven voor het Forum zijn in 2016 € 24.260. Verder zorgt Mick Hollander 
voor de koekjestrommel, kosten: € 407. 
De kosten voor Huisvesting zijn gestegen ten opzichte van 2017 vanwege de 
avondmaalsdiensten op zondagavond. 

4. Zending. 
Het betreft ondersteuning van: 

o Albert & Esther Knoester: €1.800; 
o Klajd en Magda Vampa: €2.400; extra dit jaar is een collecte voor hun 

gebouw: IN = €2.163, UIT = €2.175 
o Markus & Vanesa: IN = €5.680 (giften van binnen en buiten de 

gemeente), UIT = €3.600 (support door gemeente) + €4.530 



(doorboeken giften). Het verschil tussen de binnengekomen giften (IN) 
en doorgeboekte giften (UIT) is te verklaren doordat giften in 
december pas in januari worden doorgeboekt. 

o Roemenië: projecten via fam. Stoop (IN = €1.900, UIT = €500); batig 
saldo wordt in 2019 overgemaakt naar Roemenië; 

o Oekraïne, fam. Neitzke (IN = UIT = €250): doorboeking van 
bestemmingsgift. 

5. Evangelisatie. 
Het betreft kosten voor kampvuuravonden (€122). 

6. Persoonlijke ondersteuning gemeentewerkers. 
Er zijn specifieke giften voor personen binnengekomen, die naar de rekening 
van betrokkenen zijn doorgeboekt (IN = UIT = €768). 

7. Diaconie extern. 
Het betreft de collecte voor de hulpverlening van CAMA voor de slachtoffers 
van de tsunami op Sulawesi (IN = UIT = €1.454) en de Dorkas voedselactie 
(IN = €521, UIT = €371). Het verschil zal in 2019 alsnog aan Dorkas worden 
overgemaakt. 

8. Diaconie intern.  
Geen uitgaven in 2018. 

9. Kinder-/jeugdwerk en gemeentekringen. 
Het betreft kosten voor Bijbelstudie- en zondagsschoolmaterialen voor 
kinderen en jeugd (€226) en gemeentekringen (€248) 

10. Familiedag Limburg 
Inkomsten en uitgaven betreffende de Familiedag. Er is geen familiedag 
geweest in 2018, de gedane uitgaven hebben te maken met kosten van de 
software voor incasseren van giften waarvoor een machtiging wordt gegeven 
(€71), terwijl er nog een nagekomen gift van de Familiedag 2017 kon worden 
geboekt (€25). 

11. Vluchtelingen 
Het betreft voornamelijk vervoerskosten (€2.221), kosten voor bijbels (€65) 
en overige kosten (€500), waarvoor bestemmingsgiften zijn binnengekomen. 

12. Eredienst (muziekteam, geluidsteam en DECO-team) 
 muziek- en geluidsteam: €164 
 decoteam: €240. 

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 gedaald ten opzichte van 2017. 

15. Sprekers. 
Sprekers (in de zondagse samenkomsten) van buiten de gemeente 
ontvangen een vergoeding, in 2018 zijn minder sprekers uitgenodigd dan in 
2017, vandaar de afname van de kosten. 

16. Gemeentedag/kerstmaaltijd. 
 Gemeentedag: €524 (waaronder sprekerskosten) 
 Kerstmaaltijd: €41 

17. Bijzondere diensten. 
 Huwelijksdienst (dec. 2017): €89 
 Begrafenisdienst: €62 



 Week van gebed: €24 
18. Toerusting. 

Toerusting leidinggevenden, waaronder coaching (€129), en kosten voor 
toerusting gemeenteleden , ETS (€1.050) en overig (€249) 

19. Diversen. 
Een verzamelpost betreffende alle overige uitgaven. Belangrijkste sub-posten 
zijn:  

 lidmaatschap ABC €1.533; 
 kosten i.v.m. Anbi-status €35; 
 transactiekosten bank €255 (m.n. overboekingen Albanië). 

20. Toelage voorganger, belasting en premies. 
Betreft loonkosten voorganger € 32.161 (salaris, onkosten en belasting) plus 
administratiekantoor € 290. 

 

De financiële administratie is in orde bevonden. 



Financieel jaarverslag Christengemeente Roermond Balans per 31.12.2018

31-12-2018 31-12-2018
ACTIVA PASSIVA
vaste activa eigen vermogen 108.926€       
gebouwen -€                   
inventaris 8.000€           

vlottende activa kortlopende schulden:
banksaldo 106.836€       huisvesting, voorganger 5.420€           

giften met bestemming 490€              

totaal activa 114.836€      totaal passiva 114.836€      

penningmeester
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