Overzicht Uitgave en Ontvangsten 2018 en Begroting 2018/2019
Totale inkomsten 2018
Totale uitgaven 2018
Negatief Saldo

€ 9.812
€ 10.152
€ 339

Opbouw van de Uitgaven

Huur gebouw Krimpen aan den IJssel
Huur gebouwen voor events / seminars
Mission en Outreach
Diakonie
Kantoorbenodigheden
Kantine
Muziek / Muzikanten /
Muziekinstrumenten
Webpagina kerk
Project "Hope for the Future"
Vergoedingen + toelage voorganger
Accountants- en administratiekosten
Reclame en advertenties
Onkosten bestuurders
Overige kosten / uitgaven
Totaal

Begroting
2018
€ 4.000
--€ 2.000
€ 300
€ 300
€ 300
€ 1.000

Uitgaven
2018
€ 3.506
€ 150
€ 925
€ 10
€ 519
€ 222
€ 1.310

Begroting
2019
€ 6.000

€ 700
€ 1.000
€ 300
€ 140
€ 1.000
€ 1.000

€ 1.092
€ 202
€ 1.227
€ 173
--€ 502
€ 314
€ 10.152

€ 500
€ 200
€ 500
€ 180
€ 200
€ 500

€ 500
€ 100
€ 300
€ 250
€ 700

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
In het bovenstaande overzicht zijn de uitgaven en ontvangsten van het jaar 2018
weergegeven, tevens de begroting van voorgaande jaar 2018 en het komende jaar 2019.
De kolom “Uitgave 2018” geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde bestedingen.
In de kolom “Begroting 2018” waren de verwachte en de voorgenomen uitgaven
weergegeven. In de kolom “Begroting 2019” de voorgenomen bestedingen voor 2019.

Voorgenomen bestedingen
De voorgenomen bestedingen voor het jaar 2018 wijken af van de bestedingen van het
verslagjaar 2017, ten eerste is de website voor de gemeente in Krimpen aan den IJssel
gereed maar moet worden onderhouden, deze kosten zijn hoger uitgevallen dan begroot,
hier voor zal een oplossing worden gevonden om deze kosten te verlagen.
Ten tweede zullen er wederom spreekbeurten en ondersteunende activiteiten, in Roemenië
op uitnodiging van de plaatselijke gemeenten / contactpersonen aldaar, gaan plaatsvinden.
Afhankelijk van het aantal missies zullen de uitgaven hiervoor worden bepaald.

Nieuwe ruimte gevonden
In november 2018 zijn we er in geslaagd om een andere ruimte te vinden waar wij onze
kerkdiensten te houden en andere activiteiten te ontplooien, de huur van deze ruimte is
hoger, wat in de begroting van 2019 is verwerkt.
Naast de bovengenoemde activiteiten zal de continuïteit van het plaatselijk kerkenwerk (of
kerk-zijn) veranderen: de voorgangers of andere werkers verrichten hun werkzaamheden,
diensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten (zoals concerten) vinden
plaats. Maar ook zal er een inloopochtend op woensdag zijn op de nieuwe locatie waar men
terecht kan voor een kop koffie of thee en een gesprek en indien nodig hulp.

Muziekgroep
Een muziekgroep is gevormd om te zingen en te spelen in onze kerkdiensten en zal in de
toekomst uitgebreid worden. Ook zijn er instrumenten aangeschaft etc.

Beloningsbeleid
Aangezien de stichting geen voorganger noch medewerker in vaste dienst heeft is een
beloningsysteem niet van toepassing. Echter de voorganger ontvangt een toelage voor de
gemaakte kosten.
Indien voorgangers of predikanten van buiten het kerkgenootschap spreken dan ontvangen
zij daarvoor een geringe vergoeding.
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Project “Hope for the Future” - Straatkinderen in Ghana
In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de uitgaven voor dit project drastisch gedaald
vanwege mindere inkomsten voor dit project. Getracht zal worden om fondsen hier voor te
werven.

