
Financieel verslag 2016
Kerktelefoon Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwiik-Delwii
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Activa
1- 1 -201 6 3 1- 12-201 6

Gelclmi clclelen - Rzrbo-betaah'ekeni ng
I dem - Rabo-beclri j 1.ssperarrelier-Lir-rg

Debiteurren r')

Totaal

2.865.98
720.48

1.0.+0,55

2.564"0-5

723.90
1.594.99

€ 4.621"01 € 1.882"94

Passiva

Eigen vermcleen *)

Clreditetrren ")
ReseLve aanschaf zendels '! )

Af te dragen resultaat bocltlaar 'r')

I'otaal

3.032.4s
7 5.25

300.00
I .2 i 9.31

3.032.45
6.1"04

600.00
I .1 86.,15

€ 1.Q7.0) € 4.882"94

bre ten- en Kostenrekenin
Rekenir.rg Begroting

20l6
Rclicning

201 5.en

- Opbrer-rgst busiesigiÍien 'i)
- Overige opbrengsten (rente)

Totaal

4.847,57
1 tl
i 4./

i 100 0{l

30.00
1.,i38.08

i tt)+

€ 4.8s0.99 € 5.230,00 € 4.543.5i)

Kosten
- Agentschap Telecom
- Aanschaf apparatuul etc. ")
- Onderl-rolrd apparatuur i')

- I{eserveling zendels 'r)

- Kcll'dicurt Cernist
- I)ivelse kosten ")
'l'otaa1

Resultaat

_s48.00

598.95
1.432.81)

300.00
598.01
186.78

5 50.00
500.00

1.400.00

660.00
200,00

548.00
f 1 I f 7_tï-ï/

1 ..1.04..7()

3 00.00
63 8.1 9

218.83

€ 3.664,54 €.3.310.00 € 3.32.1. 1 9

€ 1 .1 8(r.45 € 1.920"00 € 1.219,31

" ) zic toelichting/speciÍlcatie

Vastgestelcl in de vergadering van het bestuLrr van de Stichting dc1.28 septembel'2017.

G. C. van Verseveld,
voorzittï,
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'/ 

/
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L. Goedegebuure.
secretari s

Balans



Toelichti n g/specitlcatie

Debiteurq4
Dit betrefï het bedrag van de bus"jes in lLet vierde kr,vartaal van 2016.€ 42 aan nos te
ont\'Éutgcn collectebor,nen. plus € 300 die in 2016 teveel was uitbetaald aan de Colleges van
Ker'hrentr-neesters en de Colleges valt Diakenen.

Clrediteuren
Dit betleÍï de kosten van 'Kerkclienst Genrist' cn cle bankliosten over clecember.

Eigen r.erntogen
Ilet eigen vermogen bestaat gehecl uit het resultaat or.er 2006 en 2007. \,vaarvan destijcis is
aÍgesproken dat het binrren cle Sticlrting Kerkteletboit mocl.it blijven. Vanaf 2008 u,orden de
saldi algedragen" zodat het cigen verrnogen in plincipc niet meer veranderl.

Reservering zenders
Vanaf 2015 ivordt een beclrag geresen'eerd voor er,'entuele vervangir-rg l,an cle racliozenclers.

Resr-rltaat

Zoals afgesprokeu u,ordt een positiel resultaat met ingang varr 2008 afgedragen aan cle beide
Colleges van I(erkretrtmeesters en de beide Diaconieën. Die hebben dus over 2016 elk recht
op 25% r''an € 1 .186./+-5 : € 296"61 . Dit bedrag moet cclrter lvorden velmindercl met € 75
omdat vori-e jaar teveel 'uvas r:itbctaald. Het r"rit te betalen bech'ag nordt cius € 211.61.

Opbren gst bus"i es/giÍïen
Bruclrern: € 1.968.84 (2015:€ 1.871 .91:2014:€2.499.21;2013:€ 2.458,00;2012:€.
3.248.41: 2011: € 3.624.66 en 2010: € 3.880,70).
I(erkr,viili-Delrvijnen-Nederhemert: € 2.878.93 (2015: €2.966.1 1; 201 4: €2.724.61: 2013: €'
2.176.79:2012: € 2.788.31:2011 €3.067^70 en 2010: € 3J24.93)
Iletat.schaf ltvandebijdragen'u'an€20per'ltu,altaal.diein2013€3.185.00opbraclrten.
heetï niet geieid tot een verhoging van de oplrrengst van de busjes. De ven-ninc'lerins r,,an het
aantal lr:isteraars speelt hierbii een rol. In Kelku,iik-Delr,i,iinen-Nederl-renrert l-ieeft cle
stijgende li.jn var-r de laatste jaren zich in 2016 niet voortgezet. in Bluchem \À/as voor het eer.st
sinds lange tijd sprake van een beperkte stijging.

.Apparatuur
Deze post betreÍï de aanschaf-r,an ecn zgn. streamel die in het Slot is geplaatst.

I(erhdier-rst qer-nist

Irr 201 6 is itt totaal rnim 3 1 00 ur,rr (201 5 : 27 00 uur) r,ia intelnet gelLristertl naar de dienstcn
vaultit Bt'ltchetl en biina 3700 r,rur (2015:ruirn.1700 ur-rr) naar die urit i(erku,ijk.

C)nclerltoud
IIet gaat hierbij orn de kosteu van het onderhouclscontlact nret Wesotronic over.l-iet
kalenderjaar.

Diverse kostcn
Dit betreft bankhosten (totatrl € 121,18) en de contributie van de LOI( (€ 60.00). Op cieze
post is een correctie van € 1.00 aangebracht om de rekening kloppencl te krif gen.


