
Baten en Lasten Gemeente Open Hof Kerk

begroting rekening rekening
2019 2019 2018

€ € €
baten

 Opbrengsten uit bezittingen 41.575 41.746 40.844
 Bijdragen gemeenteleden 131.800 133.403 131.703
Subsidies en overige bijdragen van derden 58.500 52.909 57.671

Totaal baten 231.875 228.058 230.218

lasten
    
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 88.700 86.905 86.387

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 8.200 6.410 9.320
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9.490 9.849 8.884
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 21.655 21.969 19.616

 Salarissen (koster, organist e.d.) 46.250 46.197 44.436
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 9.850 7.856 11.553
Lasten overige eigendommen en inventarissen 53.500 50.542 50.654

Totaal lasten 237.645 229.728 230.850

Resultaat (baten - lasten; rood is negatief) (5.770) (1.670) (632)

Balans Gemeente Open Hof Kerk

31-12-2019 31-12-2018
ACTIVA € €

  
ONROERENDE GOEDEREN
Totalen 188.054                    188.054                 

INVENTARISSEN   
Zonnepanelen 8.740                       9.870                    

VORDERINGEN
Debiteuren 3.764                       3.493                    
TRANSITORIA
Nog te ontvangen/ vooruitbetaald 3.367                       8.704                    
 
LIQUIDITEITEN
Totalen 82.340                     64.741                   

TOTAAL 286.265                    274.862                 

31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA

  
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 4.596                       5.228                    
Bestemmingsreserve dankdagcollecte 8.350                       3.877                    
Totalen 12.946                     9.105                    
VOORZIENINGEN
Onderhoudsfonds 89.141                     77.641                   
VREEMD VERMOGEN (LANG)
Hypotheek en obligatielening 165.945                    169.945                 

165.945                    169.945                 

VREEMD VERMOGEN (KORT)
Totalen 19.903                     18.803                   
Voordelig / Nadelig saldo (1.670)                    (632)                    

TOTAAL 286.265                    274.862                 
  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. 
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke 
gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. 
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden
aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale
(kerk)gebouwen of een specifiek project. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens
voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant 
en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, 
benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan 
de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in 
stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


