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Financieel jaarverslag Stichting FB Christengemeente  
Roermond (Midden-Limburg) 2021. 
 
Bedragen zijn in euro’s 
   2021 2020   2021 2020 
    

Ontvangsten 
 
Ontvangsten 

   Uitgaven   Uitgaven  

1.   Girale giften  83.442 84.734   - - 
2.   Collecten  2.446 2.624   - 116 
3.   Huisvesting  - -   29.993 24.966 
4.   Zending  4.570 8.110   12.300 20.024 
5.   Evangelisatie  1.873 -   2.647 169 
6.   Persoonlijke 
onderst. 

1.100 500   1.100 500 

7.   Diaconie extern - 19.391   150 19.240 
8.   Diaconie intern  465 -   255 - 
9.   Kinderwerk, 
kringen 

 - -   129 203 

10. Familiedag  - -   - 66 
11. Vluchtelingen  355 355   - 1.981 
12. Eredienst - -   1.621 5.447 
13. Rente   1 41   - - 
14. Administratiekosten - -   138 332 
15. Sprekers  345 -   1.945 4.000 
16. Gem.dag, kerst  - -   - 593 
17. Bijzondere diensten - -   1.411 175 
18. Toerusting  - -   2.825 1.064 
19. Diversen  50 -   601 1.303 
20. Kosten 
voorganger 

 - -   31.702 33.223 

subtotaal   94.290 115.755   86.818 113.402 
      

saldo  
 7.472 2.353 

Totaal    94.290    94.290  
         
Beginsaldo   108.279      
Eindsaldo   115.816      
 
Toelichting: 
1. Girale giften. 

Dit zijn giften die per bank zijn binnengekomen zonder specifieke 
bestemming. De giften zijn in 2021 ongeveer gelijk aan die in 2020. 

2. Collecten. 
Dit zijn de inkomsten uit de zondagse collecten. Bestemmingscollecten vallen 
hier niet onder. De collecten waren in 2020 met ruim 60% gedaald ten 
opzichte van 2019 ten gevolge van de coronamaatregelen, waardoor het 
aantal erediensten beperkt was. In 2021 zijn de inkomsten weer verder 
teruggelopen, er is geen collectemoment meer in de eredienst. Het overgrote 
deel komt binnen via de Givt-app, al wordt hier nog relatief weinig gebruik van 
gemaakt.  

3. Huisvesting. 
Aan de Baexheimerhof is in totaal UIT = € 29.993 betaald voor vier kwartalen, 
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namelijk Q4 van 2020 en Q1-Q3 van 2021. De factuur van Q4 2021 wordt in 
2022 betaald en valt dus buiten de jaarrekening van 2021. Dat de kosten 
hoger zijn dan in 2020 komt door de lockdown in het eerste kwartaal van 
2020.   
 

4. Zending. 
Het betreft ondersteuning van: 

o Gemeenteopbouwwerk Dimona, Israël (Albert & Esther Knoester): UIT 
= €1.800; 

o Ondersteuning gemeente in Pogradec, Albanië (Klajd en Magda 
Vampa): UIT = €3.575 (inclusief bestemmingsgiften vanuit de 
gemeente ten bedrage van IN= €1.250). 

o Zendingswerk OM in Argentinië (Markus & Vanesa Leder): IN = €3.320 
(giften van binnen en buiten de gemeente), UIT = €3.600 (support door 
gemeente) + €3.325 (doorboeken giften), totaal €6.925. Een (gering) 
verschil tussen de binnengekomen giften (IN) en doorgeboekte giften 
(UIT), zijnde 3.325-3.320 = 5, is te verklaren doordat giften in 
december pas in januari worden doorgeboekt en in het financiële 
overzicht alleen met de uitgaven en ontvangsten binnen het 
kalenderjaar wordt gerekend. 

5. Evangelisatie. 
Het betreft de volgende acties: 

o Kerstpakketten in het kader van DiaNico: €1.812,50, waarvoor een 
speciale collecte is gehouden (IN = UIT). 

o Kerststukken voor verzorgingshuizen Leudal, UIT = €250,-. 
o Restant kampvuurpotje: IN = €60,10 
o Hart voor Baexem: UIT = €569,03. 

6. Persoonlijke ondersteuning arbeiders in de wijngaard buiten de 
gemeente. 
Er zijn specifieke giften voor personen die elders in het Koninkrijk Gods 
werken binnengekomen, die naar de rekening van betrokkenen zijn 
doorgeboekt (IN = UIT = €1.100).  

7. Diaconie extern. 
Er stond nog een bedrag open van UIT = €150,- uit 2021 voor de toen 
gehouden Dorkas voedselactie. 

8. Diaconie intern.  
Er zijn inkomsten voor ondersteuning van een gemeentelid (IN = €465,-), 
waarvan 50% is overgemaakt in 2021 en 50% wordt overgemaakt in 2022. 
Verder zijn er nog kosten in 2021 gedeclareerd (UIT = €22,23) voor een 
kerstpakket (december 2022). 

9. Kinder-/jeugdwerk en gemeentekringen. 
Het betreft kosten voor het jeugdwerk (UIT = €43,70) en gemeentekringen 
(UIT = €85,50). 

10. Familiedag Limburg 
Er is geen familiedag geweest in 2021.  

11. Vluchtelingen 
Geen. 
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12. Eredienst (muziekteam, geluidsteam en DECO-team) 

Er zijn uitgaven gedaan voor: 
o muziek- en geluidsteam: apparatuur (UIT = €447,37) en licenties 

(€580,15); 
o decoteam: bloemen en versieringen (UIT = €593,82). 

13. Rente. 
Rente gaat naar nul.  

14. Administratiekosten. 
Het betreft voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief, zoals porto. De kosten 
zijn iets minder dan die van voorgaande jaren. 

15. Sprekers. 
Sprekers (in de zondagse samenkomsten) van buiten de gemeente 
ontvangen een vergoeding. Er is ook een bestemmingsgift hiervoor 
binnengekomen, vandaar dat er ook aan de inkomstenkant een bedrag staat.  

16. Gemeentedag/kerstmaaltijd. 
Geen uitgaven in 2021. 

17. Bijzondere diensten/samenkomsten. 
Er zijn uitgaven gedaan voor: 

 huwelijksdienst: UIT = €364,38 
 doopdienst (kosten doopbad): UIT = €142,21 
 begrafenisdienst: UIT = €905,63. 

18. Toerusting. 
Toerusting leidinggevenden, namelijk leiderschapstrainingen (€823,50) en 
mediation (€1.800), alsmede bijdragen in kosten Bijbelschool gemeenteleden 
(€201,25). 

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

 aansprakelijkheidsverzekering: UIT = €70,18; 
 kosten i.v.m. Anbi-status UIT = €34,99; 
 kosten Schenksevice UIT = €64,99; 
 transactiekosten bank UIT = €210,79 (w.o. software incasso €95,59); 
 watersnood Valkenburg UIT = €150,-- (gemeente Dick Vegter), 

waarvoor ook een bestemmingsgift (IN = €50,--) is binnengekomen, 
20. Toelage voorganger, belasting en premies. 

Betreft loonkosten voorganger UIT = € 31.411,73 (salaris, onkosten en 
belasting) plus administratiekantoor UIT = € 290,40. 
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Balans 
 31-12-2021   31-12-2021 

ACTIVA   PASSIVA  

vaste activa   eigen vermogen € 119.223 

gebouwen € 0    

inventaris € 12.000    

     

vlottende activa:   kortlopende schulden:  

banksaldo € 115.816  voorganger (belastingen) € 461 

   giften met bestemming € 360 

   reservering Familiedag Limburg € 375 

   huisvesting Q4 2021 € 7.397 

totaal activa € 127.816  totaal passiva € 127.816 

 
Algemeen. 
Het boekjaar 2021 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
Het batig saldo over 2021 is € 7.472. 
 
Roermond, datum: 2 juli 2022. 
De penningmeester van de Stichting Financieel Beheer Christengemeente 
Roermond 
 
F. Fahner 
 
 
 
Conclusie financiële kascontrolecommissie over 2021: 
 
  
 
dhr R. Middel     drs. W. Verschuuren 
 
 
-----------------      --------------------- 
Roermond, datum: 11 juli 2022 
 
Aldus goedgekeurd en decharge verlenend aan de penningmeester over het jaar 
2021. 
 
 
Het bestuur van de Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond, 
De voorzitter,     de vice-voorzitter 
 
 
dhr G. van der Kamp    dhr E.J. Kuiper 
 
 
-----------------      --------------------- 


