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Jaarrekening 2016 VCGZ    
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Ter bespreking in de ledenvergadering voorjaar 2017 
 
1.- Algemeen 

In 2016 is er een nieuw bestuur gekozen.  Het bestuur bestaat momenteel uit Nico van Walsum 
(voorzitter), Jenny Sulkers (vice-voorzitter), Max Hofman (secretaris) en de algemene leden Marja 
Hofman, Wieger Visser en Janna Postma. Ondergetekende Nicolet Veldman is penningmeester. De 
begroting voor 2016 was in twee delen vastgesteld ivm de te verwachte splitsing van de VCGZ. Nu dit 
niet is doorgegaan gaan we op de oude voet verder en  kunnen we terugkijken op een geslaagd jaar. 
 
2.-Toelichting bij de exploitatierekening.  

Toelichting bij de baten: 
-(1)De vrijwillige bijdragen zijn iets teruggelopen. Een aantal leden zijn overleden of vertrokken. 
Gelukkig kunnen we ook weer nieuwe leden verwelkomen.  
-(2) De opbrengsten van de collecten zijn ondanks de halvering van de diensten, boven de 
begroting uitgekomen. 
-(3) Ondanks het (vrij onverwachte) vertrek van de ZDA als (wekelijkse) huurder is er een 
verhoging van de huuropbrengsten tov 2015. De Evangelische missie is vanaf september  iedere 
week gaan huren ipv eenmaal in de veertien dagen en er wordt meer incidenteel verhuurd.   
-(8)Na het overlijden van ons lid Mw. J. Kruls hebben wij een ruime gift mogen ontvangen en nog 
twee andere giften, dezen komt ten goede van de algemene reserve.  
-(11)De activiteiten die georganiseerd worden zoals de lezingen en filosofiecursus trekken ook 
veel (betalende) bezoekers van buiten de geloofsgemeente en dit brengt meer op dan begroot. 

 
Toelichting bij de lasten: 

-(16+17) Kosten van voorgangers en organisten zijn onder de begroting gebleven. 
-(26) Uit deze post zijn ook kosten betaald die voorheen uit de post communicatie zijn betaald. 
Bij KPN is een fout gemaakt bij omzetting abonnement, dit wordt verrekend in 2017(voor de 
VCGZ ten positieve). 
-(27) Omdat er minder leden zijn dan in 2015 vielen de afdrachten wat lager uit. 
-(28) De kosten die gemaakt zijn voor de activiteiten zijn lager uitgevallen dan begroot, 
bovendien meer inkomsten zie onder 11. 
-(29)De kosten voor de nieuwe website, zoals begroot voor 2016, zijn nog niet in rekening 
gebracht. De website wordt op korte termijn geactualiseerd. 

 
Toelichting bij de balans: 
Er is een toename van het vermogen. Dit heeft voor een groot deel te maken met het feit dat de 
kosten voor de voorgangers naar beneden zijn gebracht door het halveren werktijd voorganger en 
van de kerkdiensten. Verder vanwege de ontvangen gift en de opbrengsten van de activiteiten. Al 
met al is het een gunstig financieel jaar geweest. Dat hebben we nodig ivm de te verwachten 
uitgaven voor onderhoud in 2017. 


