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Het resultaat over 2015 komt uit op 8.934 euro negatief. Het resultaat is sinds de fusie in 2012 voor het 4
e
 jaar op rij negatief. In 

2014 was het resultaat nog 22.877 euro negatief. Het resultaat is ook minder negatief dan eind 2014 voor 2015 werd begroot (-

19.550 euro). Het resultaat komt minder negatief uit door hogere baten en vooral lagere lasten. Hieronder volgt een toelichting op 

de belangrijkste posten. Tenzij anders aangegeven wordt er een vergelijking gemaakt met de jaarrekening 2014. Bedragen zijn 

afgerond naar veelvouden van 1.000 euro. Op bladzijde 2 vindt u de cijfers van de baten en lasten rekening en de balans. 

  

Baten 

Algemeen: De baten komen iets hoger uit dan in 2014. 302.000 om 298.000 euro in 2014. Meer specifiek: 

• Baten uit onroerende zaken zijn ongeveer gelijk gebleven. Daar waar inkomsten uit verhuur (EMM) terugliepen, stegen de 

inkomsten uit de verhuur van de kerktoren.  

• Rente inkomsten dalen sterk vanwege de lage rente (standen). 

• Bijdragen ‘Levend geld’ dalen van 235.000 naar 229.000 euro: zichtbaar bij zowel vrijwillige bijdrage (Actie Kerkbalans), als 

collecte inkomsten als giften. 

• Bijdrage uit de Kerkenveiling/Bazar is sterk toegenomen: van 18.000 naar 28.000 euro in 2015. 

  

Lasten 

Algemeen: De lasten komen fors lager uit dan in 2014. 310.000 euro in 2015 om 333.000 euro in 2014. Er is een forse daling van de 

onderhoudskosten, in 2014 hebben we nog diverse investeringen gedaan. Ook diverse andere kosten zijn lager dan in 2014. 

• Lasten gebouwen zijn van 60.000 naar 43.000 gegaan. Dit komt voornamelijk door een daling van de onderhoudskosten van 

32.000 naar 14.000 euro. In 2014 hebben we nog geïnvesteerd in onder meer kozijnen van de Hoeksteen. Daarnaast zijn de 

kosten voor energie en water behoorlijk gedaald, hierin is een post opgenomen voor verrekende energiebelasting. Kosten 

voor de onderhoudsrapporten voor de gebouwen i.v.m. de ‘gebouwenkwestie’ (Lakerveld) zorgden echter voor een stijging 

van deze kosten. Ook belastingen en verzekeringen namen iets toe. 

• Afschrijvingen: deze zijn iets toegenomen, vooral vanwege de afschrijving op de muziekinstallatie die eind 2014 is gekocht. 

• Pastoraat: kosten voor eigen predikanten en preekvoorziening komen iets lager uit dan in 2014. (Afdracht centrale kas is iets 

lager) 

• Lasten kerkdiensten: deze komen ook lager uit dan in 2014. Onder deze post vallen o.m. kosten voor kerkdiensten, bijbels, 

bloemen, diverse andere onkosten etc. Hiervoor verder geen expliciete verklaring. 

• Verplichtingen/bijdragen andere organen: betreft vooral kerkrentmeester quotum en solidariteitskas, neemt iets af (minder 

leden). 

• Salarissen: betreft kosters en organisten, nam iets af t.o.v. 2014. 

• Beheer en administratie (telefoon, internet, drukwerk, kopieermachines etc): kwam lager uit dan in 2014.  

• Bankkosten bleven nagenoeg gelijk. 

• Onttrekking/toevoeging voorziening: in 2014 hebben we vanwege de relatief hoge onderhoudskosten ca. 11.000 euro uit de 

eerder opgebouwde voorziening onttrokken waardoor het resultaat minder negatief werd. Voor 2015 is er niet onttrokken uit 

of toegevoegd aan deze voorziening. 

• Saldo buffet kwam in 2015 licht negatief uit tegen in 2014 nog licht positief. 

  

Balans 

Er stond per eind 2015 nog voor bijna 550.000 euro op de bank. Gebouwen en inventaris staan op de balans voor een waarde van 

488.000 euro. De reserves zijn afgenomen met het resultaat en dalen daardoor van 918.000 naar 909.000 euro.



 

     begroting  rekening rekening 

    2015 2015 2014 
  baten       
          

80 baten onroerende zaken  €            39.000   €            39.811   €            39.564  
81 rentebaten en dividenden  €              5.000   €              3.621   €              5.478  
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                     -   €                     -   €                     -  
83 bijdragen levend geld  €           238.500   €           229.498   €           234.782  
84 door te zenden collecten  €                     -   €                     -   €                     -  
85 subsidies en bijdragen  €            33.500   €            28.645   €            18.225  

  totaal baten   €           316.000   €           301.574   €           298.049  

          
  lasten       

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €            59.400   €            43.336   €            59.982  
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                     -   €                     -   €                     -  
42 afschrijvingen  €            25.350   €            27.247   €            25.504  
43 pastoraat  €           171.000   €           164.050   €           167.715  
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              8.600   €              5.823   €              8.705  
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            19.300   €            16.890   €            17.337  
46 salarissen  €            44.600   €            43.895   €            44.021  
47 kosten beheer en administratie  €            11.400   €              7.696   €              9.308  
48 rentelasten/bankkosten  €                 900   €                 924   €                 908  
50 Diaconaal werk plaatselijk  €                     -   €                     -   €                     -  
51 Diaconaal werk regionaal  €                     -   €                     -   €                     -  
52 Diaconaal werk wereldwijd  €                     -   €                     -   €                     -  
  totaal lasten   €           340.550   €           309.861   €           333.479  

          
  Saldo baten - lasten   €            24.550-  €              8.286-  €            35.430- 

          
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -   €                     -   €                     -  
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                     -   €                     -   €            11.056  
56 streekgemeenten  €                     -   €                     -   €                     -  
57 aandeel in lasten federatie  €                     -   €                     -   €                     -  
58 overige lasten en baten  €              5.000   €                 648-  €              1.497  

  totaal   €              5.000   €                 648-  €            12.553  

          
          
  Resultaat   €            19.550-  €              8.934-  €            22.877- 

 

      vorig boekjaar 
  balans per 31 december 2015 2014 
  Activa     

00 onroerende zaken  €            466.896   €            485.701  
01 installaties en inventarissen  €              21.566   €              30.008  
02 financiële vaste activa  €                       -   €                       -  
03 beleggingen  €                       -   €                       -  
07 voorraden  €                       -   €                       -  
10 debiteuren  €                       -   €                       -  
11 kortlopende vorderingen en overlopende activa  €              17.692   €              11.402  
12 geldmiddelen  €            548.980   €            537.221  
  totaal   €          1.055.134   €          1.064.332  
        
  Passiva     

20 reserves (ter controle zie totaal reserve tabblad 20)  €            909.239   €            918.172  
21 fondsen  €            120.000   €            120.000  
22 voorzieningen  €                       -   €                       -  
23 hypotheken en leningen  €                       -   €                       -  
24 crediteuren  €                2.723   €                       -  
25 kortlopende schulden en overlopende passiva  €              23.172   €              26.160  
  totaal   €          1.055.134   €          1.064.332  

 



 


