
Financieel jaarverslag 2018
Rekening  Begroting Rekening

2018 2018 2017
€ € €

BATEN
Vrijwillige bijdragen 262.730 262.000 267.712
Collecten en giften 36.108 36.000 39.662
Overige baten 18.206 18.250 287.693
TOTALE BATEN 317.044 316.250 595.067

LASTEN
Huisvestingskosten 48.704 49.621 62.688
Pastoraat- en gemeentekosten 233.563 260.347 268.174
Beheer 43.192 45.120 42.024
TOTALE LASTEN 325.459 355.088 372.886

RESULTAAT -8.415 -38.838 222.181

Het uiteindelijke resultaat over 2018 bedraagt € 8.415 negatief, begroot was een negatief resultaat van 
€ 38.838. Het positieve verschil van € 30.423 ten opzichte van de begroting 2018, is grotendeels 
te danken aan aanzienlijk lagere pastoraat- en gemeentekosten. Met € 27.784 lagere uitgaven is het 
verschil bijna in zijn geheel verklaard. Maar ook de huisvestingskosten en de kosten van beheer zijn
iets lager uitgekomen dan begroot.

Baten: De uitkomst van de baten is nagenoeg gelijk uitgekomen aan hetgeen wij begroot hadden.

Lasten: De huisvestingskosten zijn iets lager uitgekomen dan begroot, dit kon ontstaan doordat de
stijging van een aantal kosten in zijn geheel kon worden gecompenseerd door een verhoging van de 
inkomsten van verhuur en buffet.
De lagere uitgaven bij de pastoraat- en gemeentekosten hebben te maken met het (vervroegde) emeritaat
van 2 van onze predikanten in de loop van 2018.
De kosten van beheer zijn iets lager uitgekomen dan datgene wat wij begroot hadden.
Het voordelige verschil hier kon ontstaan door voornamelijk een positief verschil in de kosten van het 
Kerkblad.

Met het behaalde resultaat zijn wij als uw College van Kerkrentmeesters bijzonder tevreden en dankbaar.

Rest ons nog om een ieder die haar/zijn medewerking heeft verleend aan het financiële gebeuren van
onze Kerk hiervoor hartelijk dank te zeggen.

Voor hen die daar prijs opstellen ligt er een volledig exemplaar van de Jaarrekening 2018 ter inzage
in de Ontmoetingskerk en bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters de heer 
Bernhard Gerritsen telefonisch te bereiken onder nr. 06 8333 6738. Vragen kunt u eventueel ook stellen
per mail aan b.gerritsen1@chello.nl

Namens het College van Kerkrentmeesters
Bernhard Gerritsen, penningmeester 


