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  Totaal exploitatie 

  
  

          

     begroting  begroting rekening 

    2020 2019 2018 

  baten       
    € €   

80 baten onroerende zaken 28.450 85.000                                   -  

81 rentebaten en dividenden 12.500 30.000                                  -  

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen - - - 

83 bijdragen levend geld 190.500 223.000 - 

84 door te zenden collecten - - - 

85 subsidies en bijdragen 6.325 - - 

  totaal baten 237.775 338.000 - 

          

  lasten       

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 639.200 83.500 - 

41 lasten overige eigendommen en inventarissen 3.950 - - 

42 afschrijvingen - - - 

43 pastoraat (oa salarissen) 133.500 110.400 - 

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 2.000 2.000 - 

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 17.700 16.700 - 

46 salarissen 84.100 80.000 - 

47 kosten beheer, administratie en archief 22.650 31.000 - 

48 rentelasten/bankkosten 900 - - 

50 diaconaal werk plaatselijk - - - 

51 diaconaal werk regionaal - - - 

52 diaconaal werk wereldwijd - - - 

  totaal lasten 904.000 323.600 - 

          

  Saldo baten - lasten -666.225 14.400 - 

          

53 toevoegingen aanresreves, fondsen en voorzieningen - - - 

54 
onttrekkingen aan reserves, fondsen en 
voorzieningen -521.675 - - 

56 streekgemeenten - - - 

57 aandeel in lasten federatie 
 

- - 

58 overige lasten en baten (58.10, 58.20, 58.30, 58.40) -144.550 -8.000 - 

  totaal -666.225 -8.000 - 

          

          

  Resultaat - 6.400 - 



 

  
   

  

  
   

  

  Bestemming van het resultaat boekjaar 2020   

    Toevoeging aan (+) onttrekking aan (-)   

  Algemene reserves per 31-12-2019 1.369.836     

  
Toevoeging / Onttrekking aan Algemene reserves 
(baten, Lasten) 237.775 354.000   

  
Extra onttrekking aan reserves ivm verbouw 
KruisKerk 

 
550.000   

  Extra toevoeging aan reserves ivm verkoop KIB 80.000 
 

  

  Extra toevoeging aan reserves exploitatie 't Anker, Op 
de Wierde, Begraafplaatsen (58.20, 58.30, 58.40) 

64.550    

  Reserve koersverschillen - -   

  Herwaarderingsreserve - -   

  Overige reserve - -   

  Totaal 382.325 904.000   

    

  

  

  Algemene reserves per 31-12-2020 848.161 
 

  

  Saldo een toevoeging/onttrekking van 

 
521.675   

          


