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Kerktelefoon }fervormde Gemeenten Bruchem en

1-1-202A 31-12-2020
\relfirugoelen - Kabo-betaalrekening
Debiteurenr)
Totaal

3.70AJ2
tr.193,91

923,13
i.806"70

4.993,93 2.729,93

Passiva

-blgen vermogen')
Crediteuren 3)

Reserve aanschaf zenders a)

Reservering Agentschap Telecom 7)

Resultaat boe§aar 5)

Totaal

3.050,50
722,30
538,05
600,00

+ 583,08

1.577,79
313,99
838,05

4.893,93 2.729.83

2020 2419
- Upbrengst busjes/giften ó)

- Onthekking reservering Agentsch. Telecorn
Totaal

3.564,01.
600,00

3'6:0 3.B50,gti

4.164,A1 3.600 3.850,90

Kosteu
- Agentschap Telecomi)
- Aanschaf apparaturir etc.a)
- Onderhoud apparatuur B)

- Reservering zenders a)

- Kerkdienst Gemist e)

- Diverse kosten lo)

Totaal

Resultaat

1.374,00

1.253,27
300,00

2.550,09
159,36

600

1.200
300
900
200

ó00,00

I "215,76
300,00
921,33
229.6)

5.636.72 3.2AA 3.267.72

-1"472,71 404 583,09

í_
vastgesteld in de vergaderi,g van het bestuur van cie stichting cic" . ":. i ,, i *.:.i I

I-. Goedegebuure,
secretaris

Eura
Activa



1) Debiteuren Dit betreft het bedrag van de busjes, dat na 31 december 2020 isbinnengekomen.

?)ëgen vennoeen Het."ig:" vermogen is gevormd met de positieve resultaten over 2006 en2007, waarvan destijds is àfgesproken dat h.t bi*rn de stichting Kerktelefoon mochtblijven' vanaf 2008 tot en ^"tiotl ziin de positieve ,iai urg.o.ugen, zodat het eigenvermogen in die jaren niet is veranderd. Het kleine or"isct ot van 201g (€ 1g,03) is wet bij

l:ffi:;i 
verÏnogen gevoegd en het forse tekorr over 20)0is ten turt" uà t.t .tg"o vennogen

3) crediteuren Dit betreft de kosten van 'Kerkdienst Gemist' er van de bank over december.

4) Reservering zendet§/apparatuur v anaf 2}l5wordt een bedrag gereserveerd voor eventuelevervanging van de radiozenders. In 2019 is voor de Kerkwijkse kerk een andere zenderaangeschaft' die € 961,95 kostte. Deze kosten zijn ten laste van de reserve gebracht en hebbengeen invloed op her exploitatiesardo. ïn 2020irË;;;;pp*atuur aangeschaft.

5) Resultaat Na overleg is, in afwijking van de statuten, het negatieve resultaat over 2020,ten laste gebracht van het eigen vefinogon.

6) Opbrengst busies/giften
Bruchem:€,2-ls6,r6r 

lvaarvan €,623,g6yii§..§qienst-gemist-Grvr B0r9:€ 1.640,10;2018; € 1.639,s5;20t7: € r.629,s7;2}fi. €, r.g68,8ii z6ts, €. 1.87Lö7;iO,t+, €,2.4gg,217.Kerla'vijk-Delwijnen'Nederhemert: €, r.407,8s, *u*u* è 76,55via Kerkdienst GemisíGIVtBal9:€2.210,70,2a18:€r.97g,00;20tr7:ez.qzs,st;zoto,c 2.878,93;2015:€2.966,rr;2014: €2.724,61j
De opbrengst van 

lusjes en giften was in Bruchem in2020dus hoger dan in 201g,maar diein Kerkwijk-Delwijnen-Nedérhemert aanzienlijk lager-Hierbij is van belang dat er in dezomerperiode geruime tijd geen diensten zijn gehoíaen in t<"rkwi;k, maar wel in Bruchem.Daarom mag worden aÍmgenomen dat een deel van de bijdragen die via GIVt in Bruchemzijn binnengekomen, afkomstig :zijn vanKerkwijkse kirË";.

7\ Agentschap TelecQm vam^iege lCT-problemen zijn in2lrggeen facturen van AgentschapTelecom ontvangen. De geschaie kosten waren daarom opgenomen als reserve. Daarommoest et in2020 over twee jaar worden betaald, deels tenïasb van deze reserve.

8) onderhoud Het gffi'thierbij om de kostqn van het onderhoudscontract met wesotronic.

9\ Kerkdienst eemist IÍ1202a waren de kosten van de uitzendingen veel hoger dan invoorgaande jaren, doordat er vanwege covlD-1g srechts in beperkte mate frsiekekerkdiensten konden worden gehouíen, zodatde diensten veel meer online *"rd.r, gevolgd,en doordat ook uitzencl[ngen Àet beeid mogelijk werden. voor een overzicht van het volgenvan de diensten nehetoverzicht op de rol["rrà* bhdrii".

ffiÏ* 
Dit betreft bankkosten (totaal € 119,36) en de contributie van de LoK (€
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Overzicht benutting Kerkdienst gemist 2020

Bruchem Kerkwiik

rnaand Aantai
inloggers

Aantal
luisteruren

Aantal
inloggers

Aantal
luisteruren

Januari 568 460-b'ehnrari 809* 311

549
wlaart 1365 668
Rpnl 33 10 445 420 \72Mei 2609 718 5 5Juni 1838 380 t71 281Juli 1 184 253 664 i13

232
t76

Augustus 1212 203 861
DepremDer 1068 156 718

806t370 1,23 163
94

1\UVCmDer 1662 146 1624
tt922071 977* 15t

1'

)* (waarschijnhjk) technische of administratieve storing, dus vertekend beetd.

Toelichting; bij 'inloggers' gaat het om het aantal malen dat volgens Kerkdienst Gemist isingelogd voor het\,otg.tr rà ..r, beelduitïending ,hetzijlive,hetzijachteraf. Het aantalkeren dat werd h*"l:gÍ.yordt sterk bepaald dooiveranà*iog"o in de (on)mogelijkheid omde kerkdiensten fysiek bij te wonen. oaamaast spelen de technische mogelijkheden een rol:de beelduitzendingen.vanuit Kerkwijk kwamen pas in juli goed op gang. ook technischeproblemen en bijzondere diensten(belijdenis, urs.nria Jr. ïanzetten) zrlnvaninvloed. Decijfers wijzen erop dat deverhouding tíssen inloggers en luisteruren geleidelijk verandert tengunste van de inloggers. Anders gezégd,: steeds ÀJ., *.rrr", rr.uu.rrïr*iíï;", voorkeurvoor beelduitzendingen en lregen dairtoe ook de *og"iijkh.id (bijv. door de aanschaf vantablets).

Oktober

December

a
J


