
ANBI informatie

Hervormde Gemeente Montfoort

College van Kerkrentmeesters

Baten en lasten

baten

Opbrengsten uit bezittingen € 39.920 € 38.487 € 37.100 € 37.500

Bijdragen gemeenteleden € 115.500 € 99.092 € 114.350 € 113.000

Subsidies en overige bijdragen van derden € 27.925 € 44.376 € 35.820 € 38.500

Totaal baten € 183.345 € 181.955 € 187.270 € 189.000

lasten

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 83.022 € 85.880 € 85.893 € 86.000

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 3.200 € 2.727 € 2.850 € 3.000

Bijdrage aan andere organen binnen de kerk € 5.900 € 8.494 € 6.030 € 6.000

Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving) € 76.536 € 73.580 € 71.055 € 60.400

Salarissen (koster, organist e.d.) € 16.930 € 16.135 € 15.850 € 16.000

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 2.080 € 1.840 € 2.070 € 2.100

Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal lasten € 187.668 € 188.656 € 183.748 € 173.500

Resultaat (baten-lasten) € -4.323 € -6.701 € 3.522 € 15.500

begroting

2017

rekening

2017

begroting

2018

begroting

2019

Een toelichting op de begroting en de rekening over het jaar 2017.

De Hervormde Gemeente draagt er zelf zorg voor dat de benodigde inkomsten voldoende zijn

ter financiering van de activiteiten zoals reeds vermeld in het beleidsplan. De baten omvatten de

verhuuropbrengsten van de kosterswoning, pastorie, kerkplein, incidenteel het verenigingsge-

bouw en een bijdrage van derden. Daarnaast wordt gedurende de kerkdiensten gecollecteerd en

wordt jaarlijks aan de leden verzocht een vrijwillige bijdrage te leveren. Deze middelen worden

aangewend ter financiering van de predikantsplaats en overige pastorale zaken.

Per saldo is het tekort over 2017  € 6.701,--. De oorzaak hiervan is:

     * De opbrengst van de vrijwillige bijdrage is te hoog begroot. 

     * In het onderhavige jaar is groot onderhoud gepleegd aan de toren.

De overige posten spreken voor zich.


