
VEG de Ark Gorinchem - jaarrekening 2018
In de ledenvergadering van 15 april 2019 heeft de kerkenraad (bestuur) van VEG de ARK financiële
verantwoording afgelegd aan de ledenvergadering. De kascontrolecommissie (vertegenwoordiging uit de
ledenvergadering) heeft de administratie bekeken en steekproefsgewijs transacties gecontroleerd. Hieruit zijn
geen onrechtmatigheden naar voren gekomen. Daarop is door de ledenvergadering decharge verleend.
Het jaar 2018 is zowel wat betreft de baten als de kosten hoger uitgekomen dan was begroot. Wat betreft de
baten zijn met name de ondersteunende acties van de thuisfrontcommissies voor zendelingen waar onze
gemeente bij betrokken is en maatschappelijke projecten in de regio en het diaconaat hebben meer resultaat
gehad dan was begroot. De inkomsten van bestemmingsgiften en collecten voor derden zijn één op één
doorbetaald met in achtneming van de fiscale regels voor ANBI instellingen. De kosten van huisvesting vormen
een aanzienlijk deel van het totaal. Het eigen gebouw wordt dan ook intensief gebruikt voor kerkelijke en
maatschappelijke doeleinden. Naast 1 betalende vaste onderhuurder wordt het gebouw om niet beschikbaar
gesteld voor Superkids (een kinderprogramma voor kinderen uit heel Gorinchem), het herstelprogramma
Celebrate Recovery en een kinder- en tienerkoor. Er zijn nauwelijks kosten gedeclareerd door bestuurs- en
kerkenraadsleden. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
In 2019 word een toename van de uitgaven voor zending en evangelisatie verwacht.

Rekening van baten en lasten VEG de Ark Realisatie 2017 Realisatie 2018 Begroting 2019

Vrijwillige bijdragen + giften € 47.059 € 46.062 € 49.000

Algemene collecten € 13.200 € 13.331 € 15.000

Huuropbrengsten € 3.860 € 1.260 € 0

Zondagsschool € 1.217 € 719 € 500

Totaal algemene baten € 65.336 € 61.372 € 64.500

Bestemmingsgiften eigen gemeente/
eenmalige baten

€ 0 € 0 € 0

Collectes en bestemmingsgiften voor derden € 7.506 € 6.818 € 7.000

€ 7.506 € 6.818 € 7.000

Totaal baten € 72.842 € 68.190 € 71.500

Afdracht collectes en bestemmingsgiften voor
derden

€ 7.326 € 6.628 € 7.000

Huisvestingskosten € 20.256 € 19.912 € 21.400

Eredienst € 7.497 € 6.548 € 8.200

Zending en evangelisatie € 9.066 € 9.950 € 15.650

Geestelijk leven en pastoraat € 5.273 € 2.962 € 2.800

Gemeenteleven, jeugd, ouderen, diaconaat
etc.

€ 5.069 € 3.145 € 6.005

Communicatie € 1.427 € 1.784 € 1.850

Algemene beheers- en bestuurskosten € 97 € 146 € 1.470

Totaal kosten € 56.011 € 51.075 € 64.375

Rentebaten +kosten bankrekening -€ 308 -€ 305 -€ 325

Rentelasten hypotheek -€ 5.946 -€ 6.816 -€ 6.800

Saldo bank en hypotheek kosten -€ 6.254 -€ 7.121 -€ 7.125

Saldo baten en lasten € 10.577 € 9.994 € 0


