Stichting Charisma Volle Evangelie gemeente Venlo
Bezoekadres:
Moeskampstraat 36
5921 VE Venlo Blerick
CORR

ADRES:

A
Sleedoornstraat 20
P
5925 DA Venlo – Blerick
M
06 22439012
E
spittka1976@hotmail.com
______________________________________

Nadere toelichting baten en lasten rekeningen 2017
- Baten
Giften,donaties en collectes De opbrengsten uit giften, donaties en collectes zijn
sterk toegenomen in vergelijking tot 2016. Dit heeft grotendeels te maken dat het
bezoekerspercentage bij structurele activiteiten heeft toegenomen. Uit deze
bezoekers/gasten zijn weer vaste bezoekers ontstaan die zijn gaan meedragen
door hun maandelijkse gift en/of donatie.
Subsidie De subsidie die door gemeente Venlo werd verstrekt voor ´Stichting
Charisma Volle Evangelie Gemeente Venlo´ als geloofsgemeenschap werd
verhoogd doordat de Gemeente Venlo een nieuw Subsidiemodel heeft
toegepast Dit bedrag is een vergoeding voor het organiseren van de activiteiten
op sociaal maatschappelijk gebied.
Omzet catering Dit zijn inkomsten die voortvloeien uit de omzet van de catering
Opbrengsten uit college & course en overigen CIP activiteiten Dit zijn de
opbrengsten die gegenereerd worden uit bijdragen van toerustingsdagen,
trainingen, studies en buurtactiviteiten.

- Lasten
Inkoop catering Zijn kosten die gemaakt worden bij de inkoop van catering
producten.
Vaste lasten – Huisvesting / (Electra/gas/water) / belasting /Verzekeringen
Zijn de vaste lasten die gemaakt worden voor het realiseren van een flexibele
samenkomstruimte om doel en visie te kunnen verwezelijken.
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Vrijwilligersbijdragen en overige onkosten Zijn de vergoedingen die die aan
vrijwillers zijn uitgekeerd naar aanleiding van de onkosten die gemaakt zijn voor
het realiseren van activiteiten en/of trainingen die gevolgd zijn.
Kosten bank Zijn kosten voor het hebben van een zakelijke rekening (transacties)
Organisatiekosten Dit zijn de jaarlijkse terugkomende overheadkosten ter
ondersteuning en groei van de organisatie.
Missions De stichting is begonnen met 2 nieuwe projecten te ondersteunen.
Dit zijn Stichting ´Bread for the Hungry´ en een klein project in Sri Lanka welke het
vorige Project Kaleem Saleem welke nog deels in 2017 actief was, vervangen.
Diakenpost Deze post is bedoeld voor mensen die onder de armoedegrens
vallen om hun in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.
Missionair werk College & Course Uitgaven voor het project ´Kaleem´
Voor de levensonderhoud, reiskosten en realisatie van dit project worden de
sponsorgelden geheel doorbelast aan dit project. De activiteiten die dit project
omvat, zijn deels binnen de gemeente (intern) en deels buiten de gemeente
(extern).
Organisatie en overige activiteiten Voor een aantal activiteiten worden
bijvoorbeeld sprekers uitgenodigd tegen een sprekersvergoeding. De overige
activiteiten worden gerealiseerd door inkoop van boeken, les en
kindermateriaal, decoratie, aanschaf kleine instrumenten, andere hardware en
inkoop van diensten en of materiaal voor het realiseren van een activiteit.
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