
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

2019 2019 2018

baten

Opbrengsten uit bezittingen -€                      -€                      -€                      

Bijdragen gemeenteleden 80.000€           75.368€           78.908€           

Overige bijdragen van derden (giften, nalatenschap) 18.700€           24.133€           23.201€           

totaal baten (a) 98.700€           99.501€           102.109€         

lasten

Bestedingen pastoraat (predikant) -€                      -€                      -€                      

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 13.550€           15.234€           12.077€           

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 28.662€           28.202€           29.031€           

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) 21.500€           21.963€           20.894€           

Lasten overige eigendommen en inventarissen 900€                 912€                 918€                 

Lasten koster, organisten e.d. 500€                 535€                 465€                 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 10.588€           10.437€           11.165€           

totaal lasten (b) 75.700€           77.283€           74.550€           

Resultaat (totaal a-b) 23.000€           22.218€           27.559€           

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.


