2019
2018
Ontvangsten Ontvangsten
1. Girale giften
76.726
73.423
2. Collecten
7.188
6.696
3. Huisvesting
4. Zending
13.218
9.993
5. Evangelisatie
6. Persoonlijke onderst.
900
768
7. Diaconie extern
1.976
8. Diaconie intern
9. Kinderwerk, kringen
10. Familiedag
2.983
25
11. Vluchtelingen
1.600
500
12. Eredienst
13. Rente
44
77
14. Administratiekosten
15. Sprekers
16. Gem.dag, kerst
17. Bijzondere diensten
18. Toerusting
19. Diversen
20. Kosten voorganger
subtotaal
102.657
93.457

2019
Uitgaven

saldo
Totaal

102.658

Beginsaldo
Eindsaldo

106.837
105.926

31.933
20.180
935
150
727
2.608
5.543
1.243
351
1.575
716
85
3.059
1.870
32.605
103.569
-911
102.658

2018
Uitgaven
24.667
15.255
122
1.420
340
474
71
2.786
931
1
381
850
564
138
1.427
1.893
32.452
83.975
9.482

Toelichting:
1.
Girale giften.
Dit zijn giften die per bank zijn binnengekomen zonder specifieke
bestemming. Er is een geringe stijging (4,5%) ten opzichte van 2018.
2.
Collecten.
Dit zijn de inkomsten uit de zondagse collecten. Bestemmingscollecten vallen
hier niet onder. De collecten zijn met 7,3% gestegen ten opzichte van 2018.
3.
Huisvesting.
Uitgaven voor het Forum zijn in 2018 € 31.420. Verder zorgt Mick Hollander
voor de koekjestrommel, kosten: € 513.
De kosten voor Huisvesting zijn vrij fors gestegen ten opzichte van 2018
vanwege de prijsstijging van gehuurde ruimtes, maar ook omdat in 2019 van
13 maanden een factuur is betaald (inclusief december 2018).
4.
Zending.
Het betreft ondersteuning van.
o Albert & Esther Knoester: €1.800;
o Klajd en Magda Vampa: €2.630 (inclusief een bestemmingsgift vanuit
de gemeente van €150); extra dit jaar is een collecte voor noodhulp
n.a.v. reis Miel: IN = €8.518, UIT = €4.870; het verschil (IN – UIT),

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

zijnde een bedrag van €3.648, wordt in 2020 nog overgemaakt naar
Albanië.
o Markus & Vanesa: IN = €5.680 (giften van binnen en buiten de
gemeente), UIT = €3.600 (support door gemeente) + €5.880
(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; er stond begin 2019 nog een
bedrag open van €1.400, zie jaarverslag 2018.
Evangelisatie.
Er zijn in 2019 geen uitgaven geweest voor evangelisatie ten laste van de
gemeente, in 2018 betrof het kosten voor kampvuuravonden (€122).
Persoonlijke ondersteuning gemeentewerkers.
Er zijn specifieke giften voor personen binnengekomen, die naar de rekening
van betrokkenen zijn doorgeboekt (IN = UIT = €900). Daarnaast is nog een
cadeau van €35 euro voor een van de oudsten op deze post geboekt.
Diaconie extern.
Er is in 2019 geen Dorkas voedselactie geweest, er stond echter nog een
bedrag open van 2018 van €150, zie jaarverslag 2018.
Diaconie intern.
Geen uitgaven in 2019.
Kinder-/jeugdwerk en gemeentekringen.
Het betreft kosten voor Bijbelstudie- en zondagsschoolmaterialen voor
kinderen en jeugd (€321) en gemeentekringen (€405)
Familiedag Limburg
Inkomsten en uitgaven betreffende de Familiedag. Er is een gering batig
saldo van €2.983 – €2.608 = €375. Dit bedrag zal worden gereserveerd voor
toekomstige familedagen.
Vluchtelingen
Het betreft in 2019 een kostenpost van €5.543 (voornamelijk bestaande uit
vervoerskosten), waarvoor ook bestemmingsgiften (€1.600) zijn
binnengekomen, zodat de lasten voor de gemeente €3.943 bedragen.
Eredienst (muziekteam, geluidsteam en DECO-team)
 muziek- en geluidsteam (apparatuur, licenties): €952
 decoteam: €282.
Rente.
Rente wordt ontvangen op de spaarrekening. De rente wordt zoals bekend
ieder jaar minder en zal in 2020 mogelijk 0 euro worden.
Administratiekosten.
Het betreft voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief, zoals porto. Deze
kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van voorgaande jaren.
Sprekers.
Sprekers (in de zondagse samenkomsten) van buiten de gemeente
ontvangen een vergoeding, in 2019 zijn iets meer sprekers uitgenodigd dan in
2018, vandaar de toename van de lasten.
Gemeentedag/kerstmaaltijd.
 Gemeentedag: €652 (waaronder sprekerskosten), iets gestegen t.o.v.
2018
 Kerstmaaltijd: €64

17.
18.

19.

20.

Bijzondere diensten/samenkomsten.
 Doopdienst: €17
 Vasten en week van gebed: €68.
Toerusting.
Toerusting leidinggevenden, waaronder coaching, leidersconferentie en
scholing (€599), alsmede kosten voor toerusting gemeenteleden:
 ETS (€960)
 Studieavonden (Philip Nunn): €1.500
Diversen.
Een verzamelpost betreffende alle overige uitgaven. Belangrijkste sub-posten
zijn:
 lidmaatschap ABC €1.542;
 kosten i.v.m. Anbi-status €35;
 transactiekosten bank €190 (w.o. overboekingen Albanië).
Toelage voorganger, belasting en premies.
Betreft loonkosten voorganger € 32.315 (salaris, onkosten en belasting) plus
administratiekantoor € 290.

Balans
31-12-2019

31-12-2019

ACTIVA

PASSIVA

vaste activa

eigen vermogen

gebouwen
inventaris

€0
€ 8.000

vlottende activa:
banksaldo

€ 105.926

totaal activa

€ 113.926

€ 109.350

kortlopende schulden:
voorganger
€ 313
giften met bestemming
€ 3.888
reservering Familiedag Limburg € 375
totaal passiva

€ 113.926

De financiële administratie is in orde bevonden.

