
Toelichting op de jaarrekening 2017 Hervormde gemeente Aalst (GId)

mei 2018,

Geachte Kerkenraad,

Het college van Kerkrentmeesters heeft voor 2017 een jaarrekening opgesteld. De exploitatie over

2017 heeft een tekort van € 9.2.67. Dit tekort is inclusief de toegezegde subsidies van € 21.000 die na

goedkeuring van deze jaarrekening kunnen worden opgevraagd. Het tekort is groter dan verwacht

omdat de subsidie over 2016 van het steunfonds van de Solidariteitskas voor het project Spin in het

web niet is ontvangen. Het verzoek hiertoe is afgewezen. In de jaarrekening 2016 was hier wel

rekening mee gehouden. Zonder deze tegenvaller zouden we over 2017 een positieve exploitatie

hebben van € 4.707. Een prachtig resultaat waar we erg dankbaar voor zijn.

Realisatie 2017

Evenals in 2016 is de opbrengst van de actie kerkbalans toegenomen (€ 2.300) De opbrengst is

€ 36.231 wat € 1.231 meer is dan begroot. Deze toename lijkt ten koste te gaan van de opbrengst

van de collecten. De collecten zijn afgenomen met €4.000. Per saldo is de bijdrage “levend geld”

nagenoeg gelijk aan de opbrengst over 2016 en iets lager dan begroot.

Van de 38$ gemeenteleden die zijn aangeschreven, hebben 227 gemeenteleden een toezegging

gedaan. Er hebben meer gemeenteleden toegezegd dan vorig jaar. Opvallend is dat het gemiddelde

toegezegde bedrag hierdoor is afgenomen van € 188 naar € 160. De verdeling is weergegeven in

onderstaande tabel.

klasse aantal Toezegging

0 31€ -

<100 98 € 3.376,00

>100 55 € 8.122,00

>250 37 € 15.820,00

>1000 6 € 8.600,00

227 € 35.918,00

In 2017 is de sterk verouderde geluidinstallatie vernieuwd en zijn de lampen in plafond van de kerk
vernieuwd. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. De energie kosten van het kerkgebouw

waren € 3.400 lager dan begroot.

De activiteiten commissie heeft in het afgelopen jaar met de verschillende acties per saldo € 5.241

bijeengebracht. Een deel van de opbrengst is direct besteed aan de werkzaamheden rondom

‘t Kruispunt. Het saldo is direct ten gunste van het renovatie fonds bijgeschreven.

Tot besluit. De kerkrentmeesters zijn dankbaar dat gemeenteleden actiever bijdragen en hun

verantwoordelijkheid nemen om te groeien naar een financieel gezonde gemeente

Met broederlijke groet,

P. van denBoogert

Voorzitter

Namens het College van Kerkrentmeesters

Jan van Heusden
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Verklaringen intern

Verklaring college van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente te Aalst (Gid)
verklaart, dat de ontwerp-jaarrekening over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 7 is opgesteld en
voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad.

datum: 30 mei 2018

P. van den Boogert
Voorzitter (handtekening) : r c

Secretaris (handtekening):
j n He den

De jaarrekening of een samenvatting daarvan is in de gemeente gepubliceerd.
De volledige jaarrekening heeft gedurende tenminste een week ter inzage gelegen.

Verklaring Kerkenraad

De (algemene) kerken raad van de Hervormde Gemeente te Aalst (GId)
heeft deze jaarrekening vastgesteld in de vergadering d.d. 30 mei 2018
De jaarrekening wordt v66r 15 juni na het laatstverlopen boekjaar toegezonden aan het Regionale
College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 30 mei2018

P. van den Boogert
Preses (Handtekening):

G.C Grandia
Scriba (Handtekg—
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Balans

boekjaar vorig boekjaar
balans per 31 december 2017 2016

Activa

00 onroerende zaken € 45.381 € 45.381

01 installaties en inventarissen € - € -

02 financiële vaste activa € - € -

03 beleggingen € - € -

07 voorraden € - € -

10 debiteuren € 21.000 € 21.000

1 1 kortlopende vorderingen en overlopende activa € 1 .313 € 1.049
12 geldmiddelen € 143.747 € 148.577

totaal € 211.441 € 216.007

Passiva

20 reserves (ter controle zie tab 20) € 42.967 € 52.232

21 fondsen € 167.018 € 161.777

22 voorzieningen € - € -

23 hypotheken en leningen € - € -

24 crediteuren € - € -

25 kortlopende schulden en overlopende passiva € 1 .456 € 1 .998
totaal € 211.441 € 216.007
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baten

baten onroerende zaken

rentebaten en dividenden

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

bijdragen levend geld

door te zenden collecten

subsidies en bijdragen

lasten

totaal baten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingei

lasten overige eigendommen en inventarissen

afschrijvingen

pastoraat

lasten kerkdiensten, catechese, etc.

verplichtingen/bijdragen andere organen

salarissen

kosten beheer, administratie en archief

rentelasten/bankkosten

diaconaal werk plaatselijk

diaconaal werk regionaal
diaconaal werk wereldwijd

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

onifrekkingen aan fondsen en voorzieningen

streekgemeenten

aandeel in lasten federatie
overige lasten en baten

€

€
€

€

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017

toevoeging aan onttrekking aan f-)
Algemene reserve € - € 9.267-

Reserve koersverschillen € - € -

Herwaarderingsreserve € - € -
Overige reserve € - € -

Totaal € - € 9.267-

Per saldo een toevoeging/onttrekking van € 9.267-1
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Totaal exploitatie

begroting rekening rekening
2017 2017 2016

80

81

82

83

84

85

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

51
52

53

54

56

57
58

€ 29680 € 32.949 € 32.117

€ 250 € 23 € 239

€ -€ -€

€ 70.250 € 68.805 € 69.020

€ -€ -€

€ 24.047 € 24.047 € 24.047
€ 124.227 € 125.824 € 125.422

€ 22.250 € 17.755 € 36.466

€ 13.750 € 13.562 € 11.637

€ -€ -€

€ 79.175 € 76.737 € 75.428

€ 1.000 € 777 € -

€ 4.450 € 4.750 € 4.589

€ 1.500 € 1.698 € 1.725

€ 5.000 € 5.295 € 5.623

€ 750 € 544 € 679

€ -€

€ -€ -€
€ -€

€ 127.875 € 121.117 € 136.148

€ 3.648- € 4.707 € 10.726-

totaal lasten

Saldo baten - lasten

€ - € 5.241- € 11.601-

€

€ €

-€

-€

totaal

-€

10.000

1.500 €
-€

1.500 €

8.733- €

13974- €

13.160

11.559

Resultaat € 2.148- € 9.267- € 833
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