
TOELICHTING BIJ DE FINANCIËLE JAARREKENING EN EEN VOORUITBLIK   

         
Het financiële jaar  is positief afgesloten. Wel moet in overweging genomen worden dat de gift  

van € 10.000,- hier toe bijgedragen heeft.      

         
De  huuropbrengsten van de ter Coulsterkerk zijn ruim voldoende om de exploitatie van het gebouw  

te betalen.        

         
De vrijwillige bijdrage is geheel zoals voorzien in de begroting.    

         
Inkomsten buffet zijn hoger maar komt vooral door meer verhuur.    

         
De bijdrage Limmen is hoger. Bij de begroting is nog rekening gehouden met een verlaging vanwege  

emeritaat ds.  Van der Wind.  Dit is later opgevangen door een nieuwe overeenkomst met Limmen. 

         
Bij de exploitatie van de Ter Coulsterkerk valt , net als in 2016, de lage kosten van energie op. 

Belangrijkste reden is de zachte winter.      

         
Bij de traktementskosten hebben we te maken met het emeritaat van ds. Van der Wind en  

het aantrekken van pastor Martens.      

         

         
VOORUITBLIK        
De actie kerkbalans 2018 is inmiddels gevoerd en het voorlopige resultaat is een toezegging  van  

ruim € 153.000,-. Dit is nu nog  minder dan begroot  maar de ervaring leert dat er altijd extra,  

niet toegezegde, bedragen ontvangen worden.     
De tijd zal leren of dit voldoende zal zijn om de begroting van € 163.500,- te halen.  

         
De begroting voor 2018 laat wel een tekort zien van bijna € 20.000,-.    
Hier ligt dus nog een grote taak voor kerkenraad, kerkrentmeesters en gemeenteleden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017 

         

      Rekening Begroting Rekening 

      2017 2017 2016 

      € € € 

         

 B A T E N        

80 Baten onroerende zaken         66.955        57.230       62.388  

81 Rentebaten en 
dividenden 

        12.465        12.750       12.044  

83 Bijdragen levend geld        195.827      184.250     189.051  

84 Overige inkomsten         25.657        14.000       22.577  

56 Ontvangsten combinatiegemeente Limmen       18.163        13.000       18.845  

    Totaal      319.067      281.230     304.905  

         

         

 L A S T E N        

41 Lasten overige onroerende zaken en 
inventarissen 

      52.321        60.910       48.484  

42 Afschrijvingen            2.304          5.000         5.217  

43 Pastoraat         165.032      153.400     167.702  

44 Kosten Erediensten en kerk. act.          5.909          9.525         4.011  

45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere 
organen 

      13.147        13.500       12.483  

46 Salarissen en vergoedingen        28.801        28.525       26.734  

47 Kosten beheer en administratie        21.452        24.900       24.185  

48 Rentelasten / bankkosten           1.800          1.500         1.402  

49 Overige uitgaven         15.500          8.000       14.256  

58 Overige baten en  lasten           8.021          5.950         6.510  

         

    Totaal      314.287      311.210     310.984  

         

         

   Exploitatieresultaat         4.780      (29.980)      (6.079) 

         

 Baten / lasten voorgaande jaren               -                 -                -    

         

   Jaarresulaat         4.780      (29.980)      (6.079) 

         

         

      tussen haakjes is negatief 

         

 


