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Toelichting jaarrekening 2018 VCGZ(2)   

__________________________________________________ 

Ter bespreking in de ledenvergadering 27 mei 2019 
 
1.-Toelichting bij de exploitatierekening.  

Toelichting bij de baten: 
-(1) In 2018 zien we dat de vrijwillige bijdragen hoger liggen dan de begroting.  
-(2) Ook de opbrengsten van de collecten zijn hoger dan begroot. 
-(3) De verwachting was dat de beide koren van het CKC die huurden niet meer zouden huren 
vanaf de zomer 2018. Een van de koren is toch gebleven en we hebben verder ook meer 
“incidentele ”verhuur gehad. Hierdoor zijn de huuropbrengsten hoger dan verwacht.  
-(6)  Door de verkoop van de orgelpijpen van het verwijderde orgel is de opbrengst hoger dan 
begroot.  
-(9a) Het orgelfonds is geheel aangewend.  
-(11) Voor de schilderwerkzaamheden hebben we €5000 subsidie ontvangen van de gemeente. 
-(13) Uit het fonds van Eeghen (doopsgezinden) hebben we geld opgenomen om de extra uren 
van onze voorganger te bekostigen.  

 
3.-Toelichting bij de lasten: 

-(16) De kosten van de voorgangers zijn iets hoger dan begroot, dit komt oa door een aantal 
begrafenissen en het uitbetalen van reiskosten. 
-(18) De onderhoudskosten zijn hoger dan begroot ivm het vervangen van het orgel dat toch vrij 
onverwacht vervangen moest worden. We zijn erg tevreden over het nieuwe orgel. Verder zijn 
de kosten voor het schilderwerk hoger uitgevallen. 
-(22) Het gaat hier om de jaarlijkse bijdrage die wij doen aan DOZK en een gift een het Syrisch 
Cultureel Huis 
-(27) Dit bedrag is inclusief de 500 euro die aan de vluchteling van de Houtrustkerk is betaald, 
een deel hiervan kwam van giften van onze leden dit is aangevuld tot 500 euro door de VCGZ. 
 

4.-Toelichting bij de activa: 
       -(6) De rekeningen van de huur over het laatste kwartaal worden aan begin van het jaar 2019 
        verzonden en voor het grootste deel ook betaald. Een deel is al betaald in 2018. 
        
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 en de kosten voor het orgel is er € 9000,- 
       uit het fonds voorziening onderhoud gehaald. Wel is hier ook weer € 5000,- aan toegevoegd.  
       -(13) Het orgel/pianofonds is geheel gebruikt voor de aanschaf van het nieuwe orgel en het  
      onderhoud van de piano. Omdat de piano enkele malen tegen de verwarming stond moest deze 
      vaker worden gestemd.  
(18) Het totale vermogen is toegenomen met 1885,55, dit komt door opname uit de fondsen. 
        De liquide middelen zijn met ruim € 8000,- afgenomen. 


