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Algemene opmerking
Vanaf 6 september 2020 is mevrouw ds. M. van Diepen voor 80% als predikant verbonden aan onze

gemeente.

Installaties en inventarissen
In het verslagjaar is voor een bedrag van €. 7.609,= geïnvesteerd in de beeld- en geluidsinstallatie, in 

verband met het uitzenden van de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.nl.

Deze investering wordt over een periode van 10 jaar lineair afgeschreven, ingaande december 2021.

Aandelen (fondsen)
In 2021 is een bedrag van €. 100.000,= gestort in beleggingen in Oicokredit.

Het betreft beleggingen in micro kredieten, landbouw en duurzame energie in met name Afrika, Azië

en Zuid Amerika met als doelstelling om het voor iedereen mogelijk te maken om een waardig bestaan

op te bouwen.

Nieuwbouw- en verbouwfondsen
Balanspost per 1/1 59.147

Bij: Opbrengsten uit fondsenverwervingen en acties: 7.030

66.177

Af: onttrekkingen:

Inrichting liturgisch centrum 26.551

Diverse kosten verfraaiing/fondsenwerving/acties 0

26.551

Balanspost per 31/12 39.626

Reserveringen jeugdactiviteiten
Gespaard in 2013 t/m 2020: 4.005

Bijdragen tbv Taizé 2021: 450

450

Totaal: 4.455

Opbrengsten onroerende goederen
Inkomsten uit verhuur kerk en zalen 13.033,00

Inkomsten in verband met uitvaarten en condoleances 5.300,00

18.333,00

Energie en water kerkgebouw De Ark 2021 2020

Gas 10.603,00 5.677,00

Electra 3.085,00 2.514,00

Water 120,00 118,00

Saldi Resultatenrekeningen: 13.808,00 8.309,00

De energielasten zijn sterk gestegen en hoger dan begroot, als gevolg van een tijdens het

opstellen vaan de begroting onvoorziene stijging van de gasprijzen eind 2021.

Overige lasten kerkgebouw
Deze post heeft voornamelijk betrekking op schoonmaakkosten m.b.t. de kerk en de bijzalen.

Kosten inventarissen
In deze post zijn o.a. de volgende kosten opgenomen:

reparatie en onderhoud beeld- en geluidsinstallatie 1.415,00

onderhoud/kosten overige roerende zaken 255,00
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Kosten preekvoorziening
In het verslagjaar is 22 maal gebruik gemaakt van gastpredikanten.

Kosten kerkdiensten
In de kosten van kerkdiensten is o.a. begrepen, de kosten van koren en begeleiding in

erediensten, voor een bedrag van 1.475,00

Daarnaast beliepen de kosten voor de startzondag een bedrag van: 1.023,00

Overige kosten zoals kaarsen, bloemen etc.: 800,00

Kosten jeugdwerk
De kosten voor het jeugdwerk worden aangewend ten behoeve van de Kindernevendienst, de

jeugdclub, de tienerclub en Provider.

Overige kosten kerkelijke activiteiten
Hierin is een bedrag van €. 2.525,= begrepen in verband met kosten van uitvaarten en

condoleances.

Kosten publiciteit
In deze post is een bedrag van €. 1.255,= begrepen voor het aanpassen van de internetsite van onze

gemeente.

Tijdens het opstellen van de begroting waren deze kosten niet voorzien.

Kosten kerktelefoon
Onder de kop "kosten kerktelefoon" zijn de kosten geregistreerd voor het verzorgen van kerkdiensten

in beeld en geluid via het internet.

Deze kosten bestaan uit:

Abonnement Caiway 820,00

Kosten Kerkdienstgemist.nl: 725,00

Incidentele lasten
De incidentele lasten betreffen kosten voor het vernieuwen en inrichten van het liturgisch centrum.

Deze kosten zijn voldaan uit fondesenwervingen in de afgelopen jaren en ze zijn ten laste gebracht

van de Nieuwbouw- en verbouwingsfondsen.

Bestemming resultaat
Het resultaat van dit verslagjaar is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Cash Flow
Resultaat verslagjaar -1.165,00 

Afschrijvingen 6.590,00

Reserveringen 5.000,00

11.590,00

Totale cash flow: 10.425,00


