Jaaroverzicht
01 jan 2021 - 31 dec 2021.
Saldo per rekening
Start

Werkelijk

Prognose

[01-01-2021] [01-01-2022] [01-01-2022]
Spaarrekening

€ 16.416,14

€ 23.417,94

€ 23.417,94

Betaalrekening

€ 9.092,95

€ 6.323,58

€ 6.323,58

€ 860,32

€ 1.475,40

€ 1.475,40

€ 26.369,41

€ 31.216,92

€ 31.216,92

Kas
Totaal (vermogen)

⇑ Vermogen

⇑ Best.ruimte

Resultaat per rekening
2021
0332363023 - Betaalrekening
3323282906 - Spaarrekening

€ -321,94
.

Kas - Kas

2022
€ 222,60
€ 1,64

€ 4.945,05 .

Totaal

€ 4.623,11

€ 224,24

Resultaat per post
2021
Resultaat
Inkomsten

ad.1
ad.2
ad.3

Gemeente
Zending
Gas en elektra
Rente
Uitgaven

ad.4
ad.5
ad.6
ad.7

ad.1
ad.2
ad.3
ad.4

ad.5
ad.6

ad.7

2022

€ 4.623,11

€ 224,24

€ 20.240,79

€ 224,24

€ 12.989,17

€ 177,20

€ 6.546,77

€ 45,40

€ 704,85 .
.

€ 1,80
€ -15.617,68 .

Zending
Gas en elektra
Onderhoud
Sprekers
Huishoudeljke uitgaven
Verzekeringen
Afval
Waterzuivering en Waterleiding
Bankkosten

€ -5.800,00 .

Totaal

€ 4.623,11

€ -2.667,00 .
€ -2.258,73 .
€ -2.185,00 .
€ -1.180,30 .
€ -582,48 .
€ -529,50 .
€ -249,96 .
€ -164,71 .
€ 224,24

Bijdragen gemeenteleden

Bijdragen speciaal voor zendingsprojecten
Teveel betaalde termijnbedragen + teruggave energiebelasting
Sedert tientallen jaren ondersteunen wij projecten van Gemeenschap Wereldwijde Zending
(K.v.K. nr.27364214, Egelantier 67, 3892 CS Zeewolde)
*Ondersteuning predikers en (wees-) kinderen in Azië, Zuid-Amerika en Afrika.
Zorg voor verstrekken voedselpakketten op de zendingsvelden. €5300,*St. Hulp Oost-Europa. Hulp aan armen, zieken, bejaarden in Roemenië.
(K.v.K. nr. 30156485) €500.Het kerkgebouw dateert sedert eind 1800, hetgeen inhoudt dat er regelmatig zaken
vervangen moet worden. Dit jaar is o.a. de computer vervangen i.v.m. de live-streaming.
Meestal worden wekelijks predikers uitgenodigd.
Op basis van gemaakte reiskosten ontvangen zij een kleine vergoeding.
Zijn er geen sprekers, dan gaan enkele broeders uit de gemeente voor.
Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding.
Werkzaamheden verricht door vrijwilligers en bestuur, gebeurt pro deo.
Uitgaven consumptie, schoonmaakgoederen, webhosting, Pasen, Kerst.

