
Baten en lasten over verslagjaar: 2020
begroting rekening rekening

2021 2020 2019

baten kerk

Opbrengst uit bezittingen € 6.825 € 6.662 € 6.319

Bijdragen gemeenteleden € 117.750 € 120.678 € 115.184

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (a) € 124.575 € 127.340 € 121.503

lasten kerk

Bestedingen pastoraat (predikant/kerkelijk werker) € 71.072 € 66.584 € 64.564

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 4.805 € 4.368 € 5.350

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 8.075 € 7.677 € 7.401

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) € 23.140 € 23.005 € 22.861

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Salarissen (koster, organisten e.d.) € 8.424 € 8.148 € 7.970

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 10.825 € 13.660 € 8.742

totaal lasten (b) € 126.341 € 123.442 € 116.889

Resultaat kerk (totaal a-b) -€ 1.766 € 3.898 € 4.614

baten diaconie

Opbrengst uit bezittingen € 3

Bijdragen gemeenteleden € 1.500 € 2.686 € 3.155

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (c) 1.500€            2.686€            3.158€            

lasten diaconie

Bestedingen hulpverlening plaatselijk € 2.300 € 1.569 € 2.790

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 250

Bestedingen hulpverlening wereldwijd

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 500 € 959 € 888

Salarissen

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 500 € 270 € 859

totaal lasten (d) 3.300€            3.048€            4.537€            

Resultaat diaconie (totaal c-d) -1.800€           -362€              -1.379€           

baten zending en evangelisatie

Opbrengst uit bezittingen

Bijdragen gemeenteleden € 22.700 € 26.996 € 23.921

Subsidies en overige bijdragen van derden

totaal baten (e) 22.700€          26.996€          23.921€          

lasten zending en evangelisatie

Bestedingen hulpverlening plaatselijk

Bestedingen hulpverlening regio-landelijk € 7.800 € 9.824 € 10.064

Bestedingen hulpverlening wereldwijd € 14.377 € 16.723 € 14.948

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Salarissen



Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 427 € 425 € 406

totaal lasten (f) € 22.604 € 26.972 € 25.418

Resultaat zending en evangelisatie (totaal e-f) 96€                 24€                 -1.497€           






