
Baten en lasten over verslagjaar: 2018
begroting rekening rekening

2019 2018 2017

baten kerk

Opbrengst uit bezittingen € 5.969 € 6.085 € 5.607

Bijdragen gemeenteleden € 112.550 € 109.587 € 110.865

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (a) € 118.519 € 115.672 € 116.473

lasten kerk

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 64.933 € 62.456 € 60.021

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 5.265 € 3.743 € 3.179

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 7.401 € 7.033 € 6.689

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afchrijvingen) € 23.750 € 23.970 € 29.313

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Salarissen (koster, organisten e.d.) € 7.970 € 7.810 € 7.704

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 9.200 € 9.494 € 8.337

totaal lasten (b) € 118.519 € 114.506 € 115.243

Resultaat kerk (totaal a-b) € 0 € 1.166 € 1.230

baten diaconie

Opbrengst uit bezittingen € 10 € 8 13€                 

Bijdragen gemeenteleden € 4.300 € 4.309 5.525€            

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (c) 4.310€            4.317€            5.538€            

lasten diaconie

Bestedingen hulpverlening plaatselijk € 1.800 € 900 860€               

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 250 € 250 500€               

Bestedingen hulpverlening wereldwijd 1.949€            

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 2.060 € 1.840 700€               

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 200 € 225 187€               

totaal lasten (d) 4.310€            3.215€            4.196€            

Resultaat diaconie (totaal c-d) -€                    1.102€            1.342€            

baten zending en evangelisatie

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen gemeenteleden € 22.550 € 23.624 25.756€          

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (e) 22.550€          23.624€          25.756€          

lasten zending en evangelisatie

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 6.800 € 6.611 8.338€            

Bestedingen hulpverlening wereldwijd € 15.811 € 15.832 16.008€          

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 2.535€            

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 355 463€               

totaal lasten (f) € 22.611 € 22.798 27.344€          

Resultaat zending en evangelisatie (totaal e-f) -61€                826€               -1.588€           


