
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht

in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

begroting rekening rekening

2016 2016 2015

baten

Opbrengsten uit bezittingen -€                      -€                      -€                      

Bijdragen gemeenteleden 85.000€           82.526€           87.987€           

Overige bijdragen van derden (giften, nalatenschap) 22.000€           25.349€           25.129€           

totaal baten (a) 107.000€         107.875€         113.116€         

lasten

Bestedingen pastoraat (predikant) -€                      -€                      59.891€           

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 17.100€           14.913€           16.503€           

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 26.622€           26.415€           26.682€           

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 22.000€           20.144€           20.013€           

Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.500€             1.031€             1.345€             

Lasten koster, organisten e.d. 300€                 665€                 200€                 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 5.478€             6.126€             5.359€             

totaal lasten (b) 73.000€           69.294€           129.993€         

Resultaat (totaal a-b) 34.000€           38.581€           -16.877€          

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun

bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van bijvoorbeeld gebouwen

of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de

gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van

salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke

activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,

belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (bijvoorbeeld vrijwilligers)

en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de

kerkelijke bezittingen.


