
Toelichting bij jaarcijfers Wijkactiviteiten Immanuëlkerk 2017 

Balans per 31 december 2017 

1. Het balanstotaal van de wijkactiviteiten is met € 3.047,69 teruggelopen. Dit bedrag is gebruikt 

om de wijkactiviteiten in 2017 te financieren. Op grond van de begroting 2017 is er nog een 

vordering van € 7.000 op het Wijkfonds.    

2. Achter de ING-rekening Wijkactiviteiten bevindt zich een spaarrekening. Deze is gevormd toen 

de activiteiten van het kostersechtpaar per september 2013 zijn beëindigd. Het saldo op de 

spaarrekening beloopt per 31 december 2017 € 10.735,98. 

3. De balans per ultimo 2016 vermeldt een voorziening van € 5.000. Deze voorziening is gevormd 

omdat op dat moment vervanging van de kopieermachine werd voorzien. In 2017 is gebleken 

dat de kopieermachine relatief weinig wordt gebruikt. Mocht deze stuk gaan en niet economisch 

verantwoord te repareren zijn, dan is vervanging door een gelijkwaardige machine niet meer aan 

de orde. Daarom is besloten deze voorziening vrij te laten vallen. Dit is als vermogensmutatie in  

de balans verwerkt.  

Staat van Baten en Lasten 2017 

 Inkomsten 

4. De rente-inkomsten zijn lager dan begroot als gevolg van de renteverlaging die de bank heeft 

doorgevoerd. 

5. De opbrengst van de wijkcollecten is lager dan begroot omdat in 2017 slechts één collecte voor 

wijkactiviteiten is gehouden. 

6. De opbrengst van de mei-actie is ruim 40% lager dan begroot en 45% lager dan de opbrengst in 

2016. De wijkraad van kerkrentmeesters kan slechts gissen naar een verklaring.  

7. Hetzelfde geldt voor de Kerstactie. Hierbij is te bedenken dat een bedrag van € 295,40 in 2018 is 

ontvangen en als nog te ontvangen opgenomen. Daar staat tegenover dat in 2017 een – niet 

gespecificeerd bedrag – betrekking hebbend op 2016 is meegeteld. 

8. De post overige giften is niet in de begroting opgenomen. Deze is als volgt te specificeren: 

Giften niet gerelateerd aan mei- of kerstactie 1.900 

Door gevers bestemd voor: 

 Bloemen          90 

 Verjaardagsfonds       142,50 

 Cantorij         150 

 Cantorij Vieringen op Weg       165 

 

Uitgaven 

9. Het uitgangspunt om kosten toe te rekenen aan de activiteit waarvoor ze gemaakt worden, is 

zoveel mogelijk doorgevoerd. Voor de kosten van kopieën, met name liturgieën is dat in 2017 

niet helemaal gelukt. De post liturgieën is daarom lager uitgevallen dat begroot. De werkelijke 

kosten liggen vermoedelijk rond € 850.  

10. De kosten Vieringen op Weg liggen met € 4.568,90 iets onder de begroting van € 4.590, maar 

beduidend hoger dan het resultaat 2016 van € 3.133,86. Een deel van ‘nog te betalen, € 200, 

komt ook ten laste van Vieringen op weg. Daarmee komt het totaal aan kosten op € 4.568,90, 

een fractie onder de begroting. De stijging ten opzichte van eerder jaren wordt veroorzaakt door 



een meer precieze toerekening in 2017 en doordat de cantrix een hoger uurbedrag in rekening 

brengt. 

11. De post Overige kosten kerkdiensten is hoger dan begroot, omdat daar nu ook de kosten van 

huur geluidsapparatuur voor de Kerstmusical zijn opgevoerd. Deze werden in het verleden in 

meerdere andere kostenplaatsen ondergebracht. 

12. De post ‘Vrijwilligers, vorming en training” is hoger dan begroot omdat hier ook het aandeel 

Immanuëlkerk in de kosten van een Vrijwilligersavond (samen met de Ark) zijn opgevoerd.  

13. De posten ‘Activiteiten Pasen en Kerst’ zijn lager dan begroot door een meer specifieke toedeling 

van kosten (o.a. aan kerkdiensten en cantorijen). De post Activiteiten Pasen beloopt € 1.675,39 

en Kerst € 2.293,34.  

14. Onder ‘nieuwe activiteiten’ is de bijdrage aan de Lutheravond verantwoord. Strikt genomen was 

dit geen activiteit van de Immanuëlkerk; ze was er wel bij betrokken.  

15. De post ‘Activiteiten jongeren/kinderen’ betreft grotendeels het aandeel in de viering van 26 

november 2017, waarin Black Gospel Experience meewerkte. Van deze kosten is volgens 

afspraak 50% ten laste van deze post gebracht, de andere 50% is door de Diaconie betaald.  

16. De post ‘Secretariaat’ is een verzamelpost waar onder meer kosten van Internet, telefoon, 

administratie, kantoorartikelen en bankkosten zijn opgevoerd.  

17. ‘Kosten medewerkers’ betreft de vergoeding die met drie gemeenteleden is afgesproken voor 

het gebruik van computer, telefoon, cartridges, papier etcetera bij hun activiteiten voor de 

wijkgemeente.  

 

Voor de wijkraad van kerkrentmeesters, 04-04-2018, 

George Hooijer, secretaris-penningmeester.  


