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Jaarrekening 2017 VCGZ    

__________________________________________________ 

Ter bespreking in de ledenvergadering 1 juni 2018 
 
1.- Algemeen 

In de Algemene Ledenvergadering in het najaar 2016 is er besloten om de uren uit te breiden van 
onze vaste voorganger naar 6 uur per week. Deze urenuitbreiding was daarom niet opgenomen in de 
begroting voor 2017. 
 
2.-Toelichting bij de exploitatierekening.  

Toelichting bij de baten: 
-(1) Het ledenaantal is gestabiliseerd, dit is te merken aan de vrijwillige bijdragen die zijn betaald.  
-(2) De opbrengsten van de collecten zijn iets hoger dan begroot. 
-(3) We hebben veel verhuurd in 2017. Begin 2018 is er nog een groot deel van het laatste 
kwartaal 2017 aan huur betaald.  
-(6)  Van het COS hebben we € 2000 euro ontvangen, dit geld zal besteed worden aan onderhoud 
van het orgel.  
-(11) Uit het fonds van Eeghen (doopsgezinden) hebben we geld opgenomen om de extra uren 
van onze voorganger te bekostigen.  
-(12) Voor de schilderwerkzaamheden hebben we €5000 subsidie ontvangen van de gemeente. 

 
3.-Toelichting bij de lasten: 

-(16) De kosten van de vaste voorganger zijn verhoogd ivm uitbreiding van de uren. 
-(19) De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot ivm het vervangen van de CV ketel die 
onverwacht vervangen moest worden. Verder is er geld uitgegeven aan de 
schilderwerkzaamheden. 
-(27) We hebben vrijstelling gekregen van de afdracht voor de Remonstranten. 
-(28) De kosten die gemaakt zijn voor de activiteiten waren niet begroot. 
-(29) De kosten voor de nieuwe website, zijn veel lager uitgevallen dan begroot. 

 
4.-Toelichting bij de activa: 
       -(6) De rekeningen van de huur over het laatste kwartaal worden aan begin van het jaar2018 
        verzonden en voor het grootste deel ook betaald. Een deel is al betaald in 2017 
 
5.- Toelichting bij de passiva: 
De bedragen die bij de fondsen vermeld staan dienen gelezen te worden als een reservering. 
       -(10) Uit het Fonds van Eeghen (doopsgezinden) worden de extra kosten in verband met de     
       uitbreiding van de uren van de vaste voorganger betaald.  
       -(12) In verband met de schilderwerkzaamheden is er flink wat geld onttrokken aan het fonds  
       voorziening onderhoud. Wel is hier ook weer € 5000,- aan toegevoegd.  
       -(13) In het orgel/pianofonds is de bijdrage van het COS vermeld.  
Het totale vermogen is redelijk stabiel gebleven. 
 


