
Financiële informatie 2017 

 

Algemeen 

Op 24 mei 2018 heeft onze penningmeester tijdens een gemeenschapsavond de jaarrekening 2017 
gepresenteerd aan onze achterban / begunstigers.  Voorafgaande aan deze avond zijn de jaarstukken 
beoordeeld en volledig akkoord bevonden door een kascontrolecommissie, die bestaat uit twee 
personen van onze geloofsgemeenschap. Daarnaast zijn de jaarstukken beoordeeld door SAB 
accountants en adviseurs uit Best. Op basis van alle informatie hebben de leden op 24 mei ingestemd 
met de jaarrekening 2017 en het bestuur c.q. de penningmeester décharge verleend voor het 
gevoerde financiële beleid en beheer. 

Vanwege onze ANBI- status publiceren wij deze jaarstukken in samengestelde vorm ook op onze 
website. Alle hieronder genoemde getallen / bedragen zijn afgerond op duizenden euro’s.  

Onze stichting voert een conservatief financieel beleid met als uitgangspunt dat onze (vaste) 
jaarlijkse kosten betaald kunnen worden uit de (vaste) jaarlijkse inkomsten. primair de kerkbijdragen 
van onze leden.  Het opgebouwde eigen vermogen dient als buffer om onverwachte tegenvallers op 
te vangen.  

Exploitatie 

 

Inkomsten 2017 :
A.Vaste inkomsten t.b.v. primaire taken
Kerkbijdragen 55.000€       
Collecte-gelden / intenties 14.000€       
Bijzondere gebeurtenissen 6.000€          
Subtotaal A 75.000€   
B.Overige inkomsten 
Incidentele donaties 1.000€          
Diverse overige inkomsten 6.000€          
Subtotaal B 7.000€     
Totale inkomsten 82.000€  

Uitgaven 2017
A.Vaste uitgaven voor primaire taken
Personele kosten 40.000€       
Huisvestingskosten 10.000€       
Koor en misdienaars 1.000€          
Eredienst / pastorale kosten 5.000€          
Subtotaal A 56.000€   
B.Overige uitgaven
Diverse (beheers)kosten 5.000€          
Subtotaal B 5.000€     
Totale uitgaven 61.000€  

Overschot over 2017 21.000€  



 

 

 

Verreweg de belangrijkste bron van inkomsten is voor onze stichting de kerkbijdragen. Die vormen 
met € 55.000 ruim 67% van onze inkomsten. De inkomsten zijn voor het grootste gedeelte besteed 
aan uitgaven voor onze primaire doelstelling. De belangrijkste uitgaven zijn de loonkosten, de 
werkgeverslasten en pensioenpremie voor twee parttime – medewerkers  (€ 40.000 of te wel 661% 
van de totale uitgaven).  

De overige inkomsten maar ook overige uitgaven zijn slechts een zeer gering gedeelte van de totale 
inkomsten respectievelijk uitgaven. Dit toont aan dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de ontvangen 
bijdragen en dat deze gelden – conform het uitgangspunt van de ANBI status - vrijwel volledig ten 
goede komen aan onze primaire doelstelling. 

De loonkosten zijn in 2017 een stuk lager geweest dan voorgaande jaren en ook lager dan verwacht. 
Dat wordt onder meer veroorzaakt doordat onze vorige pastor medio april zijn werkzaamheden bij 
onze stichting heeft beëindigd en de nieuwe pastor per 1 juni is gestart. Dat is ook mede de 
verklaring voor het overschot over 2017.  Dit is een incidenteel resultaat, volgend jaar verwachten wij 
dat de uitgaven en inkomsten weer in evenwicht zullen zijn.  

 

Balans / vermogenspositie per 31 december 

Het vermogen van onze stichting ziet er per 31 december 2017 als volgt uit: 

 

 

Tot slot geven wij in onderstaande tabel een specificatie / samenstelling van ons eigen vermogen 

 

 

Het vrij besteedbare bedrag bedraagt per 31 december 2017 € 65.000 (inclusief het vrij besteedbare 
overschot over 2017). Gelet op de jaarlijks uitgaven van onze organisatie, is dit bedrag noodzakelijk 
om toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.  

Kas en bank 81.000€   
Overlopende posten / activa 8.000€     
Totale activa 89.000€   
In mindering:
Overlopende posten / passiva 4.000€     
Eigen vermogen per 31-dec-2017 85.000€   

Opbouw eigen vermogen
Vrij besteedbaar 52.000€   
Resultaat 2017, vrij besteedbaar 13.000€   
Resultaat 2017, geoormerkt 9.000€     
Reserves gelden van derden 7.000€     
Bestemmingsreserves 4.000€     
Specificatie eigen vermogen per 31-dec-2017 85.000€   



Het geoormerkte resultaat over 2017 wordt besteed aan de viering van het lustrum in april 2018, het 
maken van een glossy rondom dit jubileum en de noodzakelijke vervanging van apparatuur. 

Het eigen vermogen staat grotendeels op een spaarrekening, daarnaast kent de stichting twee 
lopende bankrekeningen. 

Er zijn geen gelden uitgezet in aandelen of obligaties. De stichting heeft geen onroerende zaken in 
bezit of andere (zeer waardevolle) activa.  

Voor vragen over de jaarrekening 2017 kan contact worden opgenomen met onze penningmeester, 
de heer Ad Schoenmakers.  

 

 


