
F. Verkorte staat van baten en lasten met korte toelichting 

Toelichting Financiën Ichthus 2019 

Kasstelsel 

De boekhouding is gevoerd op basis van het kasstelsel. Dit houdt in dat de uitgaven en ontvangsten 

zijn verwerkt in de periode waarin ze daadwerkelijk zijn uitgegeven of ontvangen. 

 
Resultaten 2019 
Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 16.729,-. Hiervan is € 3.429,- bestemd voor 
het huisvestingsfonds.  
 
*Afwijking realisatie ten opzichte van de begroting. 
Bij de inkomsten betekent: -/- minder inkomsten dan begroot.  
Bij de uitgaven betekent: -/- minder uitgaven dan begroot. 

Ichthus 2019 Vorig jaar Realisatie Begroting Afw. R&B 

 Inkomsten en uitgaven     
 Inkomsten € 76.957 € 80.884 € 75.800 € 5.084 
Vrijwillige bijdragen € 60.433 € 64.437 € 63.500 € 937 
Collecte € 7.999 € 8.690 € 7.200 € 1.490 
Vrouwendag € 3.448    
Zendingscommissie € 4.851 € 4.182 € 5.000 -€ 818 
Overige spontane acties € 150 € 75 € 100 -€ 25 
Noah's Ark € 66 € 65  € 65 
Rente spaarrekening € 10 € 6  € 6 
Vrijwillige bijdrage 
t.b.v. huisvesting  € 3.429  € 3.429 

 Uitgaven € 69.956 € 64.155 € 75.500 -€ 11.345 

Zaalhuur € 27.871 € 30.101 € 30.000 € 101 

Zendelingen € 7.050 € 6.500 € 8.500 -€ 2.000 

Sprekers € 6.176 € 6.919 € 7.800 -€ 881 

Geluidsteam € 1.775 € 1.143 € 1.650 -€ 507 

Overige kosten € 1.784 € 1.645 € 2.000 -€ 356 

Vrouwendag € 3.668    
Zondagsschool € 1.419 € 691 € 1.200 -€ 509 

IchthusTV € 1.861 € 1.246 € 1.600 -€ 354 

Studies/cursussen  € 3 € 500 -€ 497 

Kringen € 141 € 87 € 750 -€ 663 

Evangelisatie € 2.061 € 1.818 € 2.600 -€ 782 

Youth Events € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 0 

Omzien naar elkaar (diaconie) € 1.993 € 1.124 € 2.500 -€ 1.376 

Bijzondere diensten € 1.095 € 1.044 € 1.600 -€ 556 

Muziek € 982 € 285 € 1.000 -€ 715 

Maandblad € 2.012 € 1.746 € 2.250 -€ 504 

Jeugd € 1.221 € 1.398 € 1.500 -€ 102 

Tieners € 1.323 € 1.825 € 1.900 -€ 75 

Koffie e.d. € 817 € 771 € 900 -€ 129 

Crèche € 316 € 36 € 300 -€ 264 



Adoptiekind € 270 € 270 € 270 € 0 

Zendingscommissie € 4.851 € 4.182 € 5.000 -€ 818 

Noah's Ark (Piet en Pita) € 51 € 94 € 100 -€ 6 

Beamteam € 21 € 27 € 100 -€ 73 

Overige (spontane) acties   € 280 -€ 280 

Resultaat  € 7.001 € 16.729 € 300 € 16.429 
 
De meeste bedragen en posten spreken voor zich. Hieronder volgt een toelichting op een aantal posten 
waarbij voor een aantal posten een vergelijking met vorig jaar en de begroting wordt gemaakt. 
 
Inkomsten 
De totale inkomsten waren begroot op € 75.800,-. In totaal is er bijna € 80.900,- binnengekomen. Dat 
is ruim 7% hoger dan de begroting en 5% hoger dan vorig jaar. Hierbij moet wel worden opgemerkt 
dat de bijdragen voor de huisvesting niet in de begroting zijn opgenomen. 
 
Vrijwillige bijdragen en collecten 
De vrijwillige bijdragen die via de bank binnenkomen, kwamen in 2019 uit op circa € 64.500,-. Dat is 
iets meer dan vorig jaar en circa 5% hoger dan de begroting. 
 
De collecte op zondag bracht in 2019 gemiddeld € 167,- op. Dat is meer dan vorig jaar (€ 152,-) en dan 
de begroting. Nadat er al een aantal jaar sprake was van een dalende trend zien we nu opvallend 
genoeg weer een stijging. Dit zou te maken kunnen hebben met het signaal dat afgelopen jaar is 
gegeven. 
 
Huisvesting 
Na het openen van het huisvestingsfonds is door gemeenteleden in het jaar 2019 € 3.429,- bijgedragen 
voor toekomstige huisvesting. Een aantal leden maakte hierbij gebruik van een maandelijkse 
overboeking. 
 
De specifieke inkomsten en uitgaven die via de zendingscommissie lopen, worden afzonderlijk 
geboekt. Hieronder vallen onder andere de speciale collecten voor de zendelingen. 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van de inkomsten en uitgaven van de 
zendingscommissie. De kerstgift aan een der zendelingen is door omstandigheden begin 2020 
overgemaakt. 
 

Samenvatting mutaties Zendingscommissie 

Beginsaldo 2019 € 19 

Speciale collecten (6 maal) € 3.382 

Overmaking speciale collecten (6 maal) -€ 3.382 

Eindejaarsgiften voor zendelingen € 781 

Uitgekeerde eindejaarsgiften aan zendelingen -€ 640 

Eindsaldo 2019 € 160 

 
Het bedrag onder de Overige (spontane) acties heeft betrekking op de inkomsten die zijn 
binnengekomen voor het gebruik van de beamer door derden.  
 
Uitgaven 
De totale uitgaven waren begroot op ruim € 75.000,-. In totaal is er circa 



€ 64.000,- uitgegeven. Dat is 15% minder dan begroot en bijna 8% minder dan vorig jaar. Vanuit 
financieel oogpunt kan er geconcludeerd worden dat er minder activiteiten hebben plaatsgevonden in 
de gemeente. 
 
Zaalhuur 
De zaalhuur bestaat onder andere uit uitgaven voor het Anne Frank Centrum, Place2Be, Toos Plaza 
(jeugdwerk) en de Regenboog (zondagsschool). Onderstaande tabel geeft een nadere uitsplitsing van 
de zaalhuur. 
 

Specificatie zaalhuur 2019 

Anne Frank Centrum € 17.578 

Place2Be € 9.681 

Regenboog € 1.972 

Toos Plaza € 870 

Totaal Zaalhuur € 30.101 

 
  



Zendelingen 
Tot de maand oktober is er een bedrag van € 100,- overgemaakt aan vijf zendelingen, de laatste twee 
maanden betrof dit vier zendelingen. Daarnaast is er voor € 700,- eindejaarsuitkeringen verstrekt. In 
de begroting was rekening gehouden met meer zendelingen en daarom is er € 2000.- minder 
uitgegeven. 
 
Sprekers 
Voor sprekers stond een bedrag van € 7.800,- begroot. In praktijk is er € 900,- minder uitgegeven. Niet 
alle sprekers (gemeenteleden) brengen kosten in rekening. Dat verklaart het verschil. 
 
Overige kosten 
Er was een bedrag van € 2.000,- begroot voor overige kosten. Hierbij kan gedacht worden aan uitgaven 
voor afscheidspresentjes, een inboedelverzekering, bankkosten, doopkaarten, trouwbijbels, 
postzegels, software, digitalisering, lezingen op CD of DVD (op naam van de gemeente om te lenen 
door gemeenteleden) etc. 
 
Crèche 
In 2019 is veel gebruikgemaakt van het materiaal uit 2018. Hierdoor zijn de kosten lager dan de 
begroting van afgelopen jaar. 
  
Studies/cursussen & kosters en gebouwen 
In 2019 zijn er geen activiteiten geweest inzake bovenstaand, wel is er gestart met het opzetten van 
een Marriage Course. De bijdrage van een aantal deelnemers is al ontvangen en dit is ongeveer weg 
te strepen tegen de al gemaakte kosten. Voor 2020 is een begroting ingediend voor een bijdrage van 
de kosten van deze cursus. 
 
Omzien naar elkaar (diaconie) 
Deze post is lager uitgevallen dan de begroting van afgelopen jaar omdat er bijna geen beroep is 
gedaan op financiële ondersteuning vanuit de gemeente. 
 
  



Muziek 
In 2019 hoefde er nagenoeg niet te worden geïnvesteerd in het vervangen van muziekinstrumenten. 
 
Jeugd en tieners  
De uitgaven van de tieners en jeugd worden vanaf een eigen bankrekening gedaan en liggen keurig 
binnen de begroting.  
 
Balans 
De Balans (overzicht van bezittingen en schulden) heeft zich afgelopen jaren als volgt ontwikkeld: Het 
eigen vermogen 2018 met daarbij opgeteld het positieve resultaat 2019 geeft het eigen vermogen 
2019. Voor de duidelijkheid is de reservering huisvesting apart opgenomen onder het eigen vermogen. 
 
 

Balans 2015 2016 2017 2018 2019 

      
Activa      

      
Banksaldo € 54.686 € 68.118 € 67.753 € 74.754 € 91.624 

      
Totaal activa € 54.686 € 68.118 € 67.753 € 74.754 € 91.624 

      
Passiva      

      
Eigen vermogen € 54.686 € 68.118 € 67.753 € 54.754 € 61.624 

Reserve huisvesting    € 20.000 € 30.000 

      
Totaal passiva € 54.686 € 68.118 € 67.753 € 74.754 € 91.624 

 
 
  



Banksaldo: een gezonde basis 
Tijdens de algemene ledenvergadering in 2011 hebben we als gemeente besloten om een minimale 
algemene reserve aan te houden in de vorm van een banksaldo. We hebben dat in een stukje financieel 
beleid als volgt gedefinieerd: 
 
De algemene vuistregel voor het vaststellen van de minimale omvang van de liquide middelen is: de 
gemiddelde maandelijkse uitgaven maal zes. Dit betekent dat er structureel minimaal een algemene 
reserve aan liquide middelen aanwezig dient te zijn waarmee voldaan kan worden aan de direct opeisbare 
betalingsverplichtingen voor het komende halfjaar. Naast deze algemene vuistregel dient de omvang van 
de algemene reserve beoordeeld te worden in het licht van de toekomstige ontwikkelingen van de 
gemeente en de plannen die de raad in afhankelijkheid van de hemelse Vader met de gemeente heeft. 
 
Het banksaldo waarmee het jaar 2019 is afgesloten bedraagt iets minder dan € 92.000,-. De begroting 
voor 2020 komt uit op € 76.000,-. Dit betekent dat we op basis van het vastgestelde financiële beleid 
minimaal € 38.000,- op de bank dienen te hebben. Tot het jaar 2019 diende er een reserve aangehouden 
te worden voor terugkeer van een zendelingenechtpaar uit het zendingsveld. Nu ze zijn teruggekeerd is 
dit niet meer nodig. Daarnaast is er op de ledenvergadering 2017 een voorziening diaconale kosten in 
het leven geroepen van € 10.000-. Dit betekent dat we minimaal een bedrag van € 48.000,- dienen aan 
te houden. Aan die eis wordt voldaan. 
 
Voorstel voor de gemeentevergadering maart 2020 is om het batig saldo (resultaat) 2019 van € 16.729,- 
als volgt te verdelen: een bedrag van € 10.000,- voor toekomstige huisvesting en het resterend bedrag 
van € 6.729- toe te voegen aan het eigen vermogen. Deze verdeling is als volgt opgebouwd: de eerder 
genoemde € 3.429.- vrijwillige bijdrage huisvesting en vijftig procent van het resterende batig saldo 2019. 
 


