
Staat van Baten en Lasten

Boekjaar Boekjaar Boekjaar

2014 2013 2012

€ € € 

Baten

Bijdrage / donaties 12.244 7.788 10.888

Collectes 9.240 9.468 10.313

Notariele akte 5.235 4.660 5.135

Ontvangen rente en dividend 4.602 4.545 4.603

Opbrengsten koffiehoek & hemeltje 936 1.185 1.325

Opbrengst verhuur vleugel 385 935 990

Overige opbrengsten 4.843 3.589 1.181

Totaal Baten 37.485 32.170 34.435

Lasten

Huur kerkgebouw 15.725 16.054 17.010

Huur hemeltje 7.787 7.612 7.445

Vergoeding pianiste 3.267 3.992 3.290

Kosten koffiehoek & hemeltje 1.083 1.319 1.390

Papier & Kopieerkosten 3.115 3.070 2.729

Overige algemene kosten 3.493 7.939 2.934

Totaal Lasten 34.470 39.986 34.798

Exploitatie resultaat 3.015 -7.816 -363 

Toelichting 

2014

In 2013 hebben we een aantal eenmalige kosten gemaakt voor de website, en het 40-jarig feest. Dit

  is daarom terug te zien in een verlaging van de kosten.

De kosten voor de pianiste zijn in 2014 lager omdat de waarnemer voor mevr. Antonova in 2013 een

  hogere vergoeding heeft gekregen.

De huurverhoging was in 2014 2,4%. De verlaging van de huurprijs m.i.v. 1 mei 2013 heeft in 2014

  pas voor het hele jaar effect gekregen.

De flink hogere baten zijn in 2014 toe te schrijven aan een grote donatie om het verlies van 2013 op

 vangen. Daarnaast hebben we een aantal nieuwe donateurs mogen verwelkommen. Tenslotte heeft

 ook de eenmalige opbrengst van de verkoop van de vleugel een positief gevolg.

2013

In 2013 hebben we meer kosten gemaakt dan de jaren ervoor. Extra uitgaven waren bestemd voor 

  de website (€ 2.725), het 40-jarig feest (€ 1.329), en de kerkennacht (€ 350).

De kosten voor de pianiste wijken af doordat de waarnemer voor mevr. Antonova een andere

  vergoeding heeft gekregen.

De huurverhoging was in 2013, 2,3%. Met ingang van 1 mei heeft SH de huur voor de kerk verlaagd.

De kopieer- en papierkosten zijn gestegen omdat we in 2012 een papierdonatie hebben ontvangen.

De opbrengsten zijn gedaald. Zowel de donaties als de collectes tonen een lagere opbrengst.

2012

De kosten voor de pianiste wijken af doordat de waarneemster voor mevr. Antonova een andere

  vergoeding heeft gekregen.

De huur van de kerk en het hemeltje vormen 70% van alle door ons gemaakte kosten.

De kopieer- en papierkosten zijn gedaald vanwege een donatie in natura en een daling van de

  gemaakte kleurkopieen (boekjes en flyers)

De opbrengsten van de koffiehoek zijn flink gestegen. De kosten ook, maar de voorraad

  wordt daar niet op gecorrigeerd.

De diverse algemene kosten zijn gedaald omdat in 2011 een betaling aan de Notaris wasopgenomen.


