
 
 

  

 

Toelichting financiele cijfers over 2016 
 

Resultatenrekening 
 
Resultaten belegging verplaatst van rekening 4310 (kosten) naar 9150  (opbrengsten) 
Rente beleggingsrekening vervallen. 
 
Rekening 4310 Resultaten belegging verandert in 9151 Resultaten belegging 
Toevoeging rekening 4721 Project Onderwijs en 4722 Project Samenwerking 
 
Contributie leden:    

Het aantal leden is afgenomen met 4, en wel 2 door overlijden en 2 door opzegging.  
Er  zijn 7 leden  bijgekomen.  Het actuele ledental is dus 52 
43 leden betaalden een ledenbijdrage. 
 

Collectes:    
De zondag bijeenkomsten worden beter bezocht wat zichtbaar is in de collecten. Afgesproken is 
om het jaarlijks bedrag van de giften te schenken aan 4 organisaties. De collectes uit 2015 zijn 
geschonken aan Artsen zonder grenzen, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis en CliniClowns 
 

Resultaten belegging:    
In overleg met de accountant worden de niet voorziene resultaten over de beleggingsportefeuille 
(o.a. valutakoersen winst/verlies) na berekening van de aanschafwaarde vergeleken met de 
actuele aanschafwaarde.  Het verschil wordt geboekt als resultaten beleggingen. Zie ook Slim-
Binck belegging en ABNAMRO belegging. 
 

Rente deposito / effecten:    
De rentestand op spaarrekeningen alsook coupons op obligaties blijft laag, een verwachte 
verhoging heeft zich niet ingezet en de stand is zelfs verder gedaald. 
 

Tractement/onkosten eigen voorganger:    
De voorganger, in de persoon van mevrouw Ds. A.T. van der Velde heeft in 2016 haar functie 
voor 44% vervult. In de maanden oktober, november en december is dit uitgebreid naar 66%. 
 

Onkostenvergoeding gastpredikanten/voorganger:    
Het, vanwege de vakantie van de eigen voorganger, inzetten van een derde om een uitvaart te 
begeleiden heeft meer kosten verzorgd dan verwacht. 
 

Onkostenvergoeding vrijwilligers onderhoud:    
In verband met de salarisafrekening van 2011 t/m 2015 zijn de op de voorgaande jaren 
betrekking hebbende salariskosten van de koster hier als extra geboekt. 
 

Onkosten PR & Communicatie:    
De salariskosten van de PR & Communicatie medewerker alsmede de direct toewijsbare kosten 
van PR & Communicatie worden hier vermeld. Vanuit de 'Giften eigen leden' zijn een deel van 
deze kosten gesubsidieerd. 
 

Werkgeverslasten:    
De werkgeverslasten voor pensioen, ziektekostenverzuim en loonbelasting voor de salarissen van 
koster, eigen voorganger en PR & Communicatiemedewerker worden op deze nieuwe rekening 
getoond. 
 
 



 
 

  

 

Vervoerskosten eigen voorganger:    
Uitbreiding van pastorale bezoeken brengen extra vervoerskosten met zich. Vanuit de 'Giften 
eigen leden' zijn een deel van deze kosten gesubsidieerd. 
 
 

Vervoerskosten bestuursleden:    
Uitbreiding van programma activiteiten en intensivering van contacten landelijk en regionaal 
terrein maakten de vervoerskosten bestuur hoger dan gebudgetteerd. 
Vanuit de 'Giften eigen leden' zijn een deel van deze kosten gesubsidieerd. 
 

Advocaat, advieskosten:    
Nieuwe statuten zijn samengesteld en verleden. Hierdoor zijn extra kosten voor het notariaat 
ontstaan. Ook het onderzoek naar de wijze van boeking van de beleggingportefeuilles heeft extra 
advies kosten van de accountant meegebracht 

 
Kantoor & vergaderkosten:    

In deze post zijn o.a. de advertentiekosten voor een nieuwe voorganger opgenomen. 
Aangezien er meer communicatie met leden heeft plaatsgevonden en velen niet beschikken over 
internet zijn vooral de portikosten aanzienlijk hoger dan gepland. 
Twee advertorials zijn geplaatst om de herkenbaarheid van de Vereniging te verbeteren 
Gedeeltelijke compensatie wordt verkregen uit "Giften aan eigen leden" 

 
Afschrijving inventaris 

Met ingang van 2012 wordt op de aanwezige inventaris per begin van het jaar 10%  afgeschreven. 
 
Projecten 

Om meer inzicht te krijgen over de resultaten van verschillende projecten zijn rekeningen voor 
'Samenwerking', (De Verrekijkers en Perspectief) en 'Scholen' (levensbeschouwing op de basisschool) 
gecreëerd. 

 
Gift / extra:   Algemeen 

Volgens een vast schema, afhankelijk van het totaal vermogen, wordt tot 2022 jaarlijks het 
bedrag aan giften vastgesteld.  Extra aandacht is dit jaar besteed aan de bestedingen en acties die 
door de ontvangende organisaties met de giften is bekostigd. De besteding van de giften worden 
door een commissie uit de leden aan het bestuur voor goedkeuring voorgelegd. 

 
Gift / extra:   regio & Nederland 

Het geplande bedrag voor extra activiteiten aan leden van €  19.000,- is slechts gedeeltelijk 
gebruikt. Een deel van voor eigen leden bestemde giften is gebruikt om de overschrijdingen van 
extra activiteiten, zorg aan leden en zichtbaarheid in de samenleving te verzachten. 
 
Voorts werden giften gedaan naar de Lutherse gemeente, Humanitas, Ouderenzorg, Jeugdzorg 
Voedselbank en diverse sociaal maatschappelijk organisaties in de regio. 
Op landelijk gebied ontvingen verschillende vrijzinnig organisaties een financiele ondersteuning 
alsmede Zinweb, Vrijzicht Magazine, Cultuurfonds, CliniClowns, Ypsilon en Handvest voor 
Compassie 
 

Gift /extra:    Europa / wereld 
Ook dit jaar werd het Arrata project in de Oekraïne gesteund alsmede her Rode Kruis. 
Wereldwijd werden giften gedaan naa o.a. IARF, Albert Schweizer Fonds, Novib, Unicef, St. 
Batashi, St. Young Focus, St. Afrika 2007 en Loluku Ziekenhuis. 

 
Marknesse, 1 maart 2017 
J.A. Bosker 


