
Financieel jaarverslag Stichting FB Christengemeente te 
Roermond 2020. 
 
Bedragen zijn in euro’s 
   2020 2019   2020 2019 
    Ontvangsten   Ontvangsten     Uitgaven   Uitgaven  
1.   Girale giften  84.734 76.726   - - 
2.   Collecten  2.624 7.188   116 - 
3.   Huisvesting  - -   24.966 31.933 
4.   Zending  8.110 13.218   20.024 20.180 
5.   Evangelisatie  - -   169 - 
6.   Persoonlijke onderst. 500 900   500 935 
7.   Diaconie extern 19.391 -   19.240 150 
8.   Diaconie intern  - -   - - 
9.   Kinderwerk, kringen  - -   203 727 
10. Familiedag  - 2.983   66 2.608 
11. Vluchtelingen  355 1.600   1.981 5.543 
12. Eredienst - -   5.447 1.243 
13. Rente   41 44   - - 
14. Administratiekosten - -   332 351 
15. Sprekers  - -   4.000 1.575 
16. Gem.dag, kerst  - -   593 716 
17. Bijzondere diensten - -   175 85 
18. Toerusting  - -   1.064 3.059 
19. Diversen  - -   1.303 1.870 
20. Kosten voorganger  - -   33.223 32.605 
subtotaal   115.755 102.657   113.402 103.569 
      saldo   2.353 -911 
Totaal    115.755    115.755  
         
Beginsaldo   105.926      
Eindsaldo   108.279      

 
Toelichting: 
1. Girale giften. 

Dit zijn giften die per bank zijn binnengekomen zonder specifieke 
bestemming. Er is een redelijk forse stijging (10%) ten opzichte van 2019, 
ook in 2019 was er een stijging (4,5%) ten opzichte van het voorgaande jaar. 

2. Collecten. 
Dit zijn de inkomsten uit de zondagse collecten. Bestemmingscollecten vallen 
hier niet onder. De collecten zijn met ruim 60% gedaald ten opzichte van 
2019, wat te verklaren is door een lange periode zonder erediensten. 

3. Huisvesting. 
Aan het Forum zijn in 2020 drie maanden huur betaald (€ 6.354) plus een 
afkoopsom in verband met beëindiging van het contract (€ 9.397 + € 1.703 
advocaatskosten), zodat de totale kosten van het Forum in 2020 €17.454 
bedroegen. Aan de Baexheimerhof is € 7.106 betaald voor drie maanden, er 
wordt per kwartaal betaald, de factuur van het laatste kwartaal van 2020 is in 
januari 2021 betaald en valt buiten de jaarrekening 2020. 
De koekjestrommel is tijdens de pandemie gesloten gebleven, daarom zijn de 
kosten slechts gering: € 230. Verder zijn nog een koffiezetapparaat en 
waterkoker aangeschaft, kosten: € 175. 



4. Zending. 
Het betreft ondersteuning van: 

o Albert & Esther Knoester: €1.800; 
o Klajd en Magda Vampa: €3.400 (inclusief een bestemmingsgift vanuit 

de gemeente van €1.000). 
o Noodhulp voor gemeente van Klajd en Magda: €7.749, waarvoor een 

collecte is gehouden, die €3.705 heeft opgebracht. Het verschil 
(€4.044) heeft enerzijds te maken met nog door te boeken giften van 
een soortgelijke collecte in 2019 n.a.v. de reis van Miel&Rietje naar 
Albanië (€3.648; zie financieel jaarverslag 2019). Anderzijds zijn 
reiskosten (€401) gemaakt door Klajd voor een reis naar Nederland in 
verband met de opening van een speciale ‘Albanië-bankrekening’. 
Helaas gooide op het laatste moment de corona-pandemie roet in het 
eten en moest de vlucht gecancelled worden en de gemaakte kosten 
voor het vliegticket waren niet terugvorderbaar. 

o Markus & Vanesa: IN = €3.255 (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-
3.255=70, 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. 

o Roemenië: projecten via fam. Stoop; er stond nog een bedrag open 
van 2019 (zie betreffende jaarverslag). 

5. Evangelisatie. 
Er is een folder verspreid over Covid, kosten €169. 

6. Persoonlijke ondersteuning gemeentewerkers. 
Er zijn specifieke giften voor personen binnengekomen, die naar de rekening 
van betrokkenen zijn doorgeboekt (IN = UIT = €500).  

7. Diaconie extern. 
Er is november 2020 een noodhulpactie geweest voor Honduras, de 
betreffende collecte heeft €17.975 opgebracht.  
Verder is er in totaal een bedrag van €1.415 binnen gekomen voor de Dorkas 
Voedselactie. Er is een bedrag van €1.265 overgemaakt naar Dorkas, het 
restant, €150 zal nog in 2021 worden overgemaakt.  

8. Diaconie intern.  
Geen uitgaven in 2020. 

9. Kinder-/jeugdwerk en gemeentekringen. 
Het betreft kosten voor Bijbelstudie- en zondagsschoolmaterialen voor 
kinderen, jeugd en gemeentekringen. Vanwege de online-diensten is er een 
groot deel van het jaar geen kinderwerk geweest en zijn de kosten veel lager 
dan in voorgaande jaren. 

10. 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.  

11. Vluchtelingen 
Het betreft in 2020 een kostenpost van €1.981 (voornamelijk bestaande uit 
vervoerskosten), waarvoor ook bestemmingsgiften (€355) zijn 
binnengekomen, zodat de lasten voor de gemeente  €1.626 bedragen. 



12. Eredienst (muziekteam, geluidsteam en DECO-team) 
 muziek- en geluidsteam (apparatuur, licenties): €3.270; 
 decoteam: €2.177 (bloemen, katheder, versieringen). 

De uitgaven zijn fors hoger dan voorgaande jaren en hebben voor een 
belangrijk deel te maken hebben met de pandemie – beschermingsmiddelen 
(€125) en apparatuur i.v.m. live-stream (€2.794). Verder is een katheder 
aangeschaft (€1.000) vanwege de nieuwe huisvesting, terwijl bloemen en 
versiering in totaal €467kostten, licenties kostten €393 en aan de goudsmid is  
€584 betaald. 

13. Rente. 
Rente wordt ontvangen op de spaarrekening. De rente wordt zoals bekend 
ieder jaar minder en zal in 2021 0 euro worden. Boven €100.000 moet dan 
negatieve rente worden betaald. 

14. Administratiekosten. 
Het betreft voornamelijk de kosten van de nieuwsbrief, zoals porto. Deze 
kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van voorgaande jaren. 

15. Sprekers. 
Sprekers (in de zondagse samenkomsten) van buiten de gemeente 
ontvangen een vergoeding, maar dat is maar één keer geweest. De 
Bethelkerk Drachten hebben we €3.750 overgemaakt i.v.m. de online-
diensten maart tot juli.  

16. Gemeentedag/kerstmaaltijd. 
 Gemeentedag: €565 (waaronder sprekerskosten) 
 Kerstmaaltijd (2019): €29 

17. Bijzondere diensten/samenkomsten. 
 Begrafenisdienst: €155 
 Week van gebed: €20. 

18. Toerusting. 
Toerusting leidinggevenden, namelijk coaching (€64) en mediation (€1.000). 

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

 lidmaatschap ABC: €835; 
 aansprakelijkheidsverzekering: €70; 
 kosten i.v.m. Anbi-status €35; 
 transactiekosten bank €270 (w.o. software incasso en transactiekosten 

bank Honduras). 
20. Toelage voorganger, belasting en premies. 

Betreft loonkosten voorganger € 32.932 (salaris, onkosten en belasting) plus 
administratiekantoor € 290. 

 



Balans
31-12-2020 31-12-2420

ACTIVA PASSIVA

vaste activa ergen vermogen €.104.314
gebouwen €0
inventaris € 10.000

vlottende activa: kortlopende schulden:
banksaldo €.108.278 noodhulp Albanië (restant 2019) € 4.518

giften met bestemming € 485
reservering Familiedag Limburg € 375
huisvesting Q42020 € 8.586

totaalactiva € 118.278 totaalpassiva € 118.278

Algemeen.
Het boekjaar 2020loopt van I januari 2020 tot en met 3 I december 2020.
Het batig saldo over 2020 is € 2.353.

Roermond, datum: l0 juli 2021.
De penningmeester van de Stichting Financieel Beheer Christengemeente Roermond

F. Fahner

Conclusie financiële kascontrolecommissie over 2020:

Definancíële administratie is in orde bevonden.
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Aldus goedgekeurd en decharge verlenend aan de penningmeester over het jaar 2020.

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

dhr G. van der Kamp dhr EJ. Kuiper
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