
Kerktelefoon Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwiik-Delw
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Euro
Àctiva

Balans

1-1-2018 31-12-2018

Geldmiddelen - Rabo-betaalrekening
Debiteuren +)

Totaal

3.663^75
988.90

3.229,60
I . I JJ-4)

€ 4.652.65 € 4.363.05

Passiva

Eigen verrnogen *)
Crediteuren *)

Reserve aansciraf zenclers *)
Af te dragen resultaat boekjaar *)

Totaal

3.032.46
114.82
9r)(,-t,(,

605.37

3.032,47
112.55

I ^/('t,-(rt,
18.03

€ 4.652.65 € 4.363.05

en

ten
Rekening Begroting

201 8

Rekening
2017

- í)nhrenoct hnciec/oificn *\
vyvl!llt)J.b..'.,.

- Overige opbrengsten (rente)

Totaal

1 617 §5 3.600"00
25.00

4.055,08
1.42

€ 3.617,55 € 3.625"00 € 4.056.50

rttr§ ltlr

- Agentschap Telecom
- Aanschaf apparatuur etc. *)

- Onderhoud apparatuur *)
- Reservering zenders * 

)

- Kerkdienst Genrist
- Diverse kosten 8)

Iotaal

Resultaat

602.00
213.87

1.360.70
300,00
943.59
179.36

550,00

1.400.00
300,00
720,00
200,00

548,00
215.08

1.355,49
300.00
841^75
190,81

€ 3.-599__52 € 3.170,00 € 3.451,13

€ 18.03 € 455.00 € 605.37

* ) zie toeiichtinglspecificatie

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting dd. 11 maart2019,
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Toel ichting/specifi catie

De Spaarrekening is opgeheven per 2 november 2017.

Debiteuren
Dit betreft het bedrag van de busjes in het vierde kwartaal van 201g.

Crediteuren
Dit betreft de kosten van 'Kerkdienst Gemist' en de bankkosten over december.

Eigen verrnogen
Het eigen vennogen bestaat geheel uit het resultaat over 2006 en2007,waaryan destijds is
afgesproken dat het binnen de Stichting Kerktelefoon mocht blijven. Vanaf 200g worden de
saldi afgedragen, zodat het eigen vermogen sindsdien niet meer is veranderd.

Reservering zenders
Vanaf 2015 wordt een bedrag geÍeselveerd voor eventuele vervanging van de radiozenders.

Resultaat .i
Zoals afgesproken worlt een positief resultaat met ingang van 2008 afgedragen aan de beide
Colleges van Kerkrentmeesters en de beide Diaconieën. óie h"bben dus over 20l g elk recht
op25%o van€ 18,03: €4,5L

Opbren gst busj es/ei ften
Bruchem: € 1.639,55. (2017: € 1.629,57;2016: € 1.96g,g4; 2015: € 1.g71,g7;2014: €
2.499,21;2013: € 2.458,00;2012: € 3.249,41;201t: € 3.624,66 en 2010: e :.sso,zoy.
Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemerr: € 1.97g,00 . (2017: €2.425,51;2016: €2.g7g,93;2015: €
2.966,11;2014: € 2.724,61;2013: € 2.476,79;2012: € 2.7gg,31;20t1: € 3.067,70 en 2010: €
3.124,93).
Het afschaffen van de bijdragen van € 20 per kwartaal, die in 2013 €3.1g5,00 opbrachten,
heeft niet geleid tot een verhoging van de opbrengst van de busjes. De vermindering van het
aantal luisteraars speelt hierbij een rol. In Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert was van2013
tot 2016 een stijgende lijn te zien, maar de laatsts twee jarén is sprake van een daling. In
Bruchem is al langer een daling zichtbaar; die zichinZót8 overigens niet heeft voortgezet.

Apparatuur
Deze post betreft de aanschafvan een zgn. Lucas-ontvanger

Kerkdienst semist
rn2017 it lt totua orÈèyee16500 uur (door technische problemen niet geheel betrouwbaar)
(in2017 ruim 4400 uur, in2016: ruim 3100 uur en2)ti:2700 uur) via ï";;;;;g.luisterd
naar de diensten vanuit Bruchem en ruim 5300 uur (2017:6300 uur; 2016: bijna 3700 uur en
2015: ruim 4700 uur) naar die uit Kerkwijk.

Onderhoud
Het gaat hierbij om de kosten van het onderhoudscontract met Wesotronic.

Diverse kosten
Dit betreft bankkosten (totaal € 119,36) en de contributie van de LoK (€ 60,00).


