
Begroting Stichting Kerktelefoon Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 2021  

 

              Begroting         Begroting         Rekening 

    2021     2020       2019         

Ontvangsten 

Giften/busjes           2.000    3.600       3.851 

Overige (w.o. rente)                       0           0                      0 

Totaal                   2.000               3.600     3.851 

                =====    =====   ===== 

Kosten 

Agentschap Telecom               700       600             600 

Aanschaf apparatuur etc.                 -           -               - 

Onderhoud(scontract) etc.        1.200    1.200       1.217 

Reservering apparatuur       300       300        300 

Internetuitzendingen     2.000       900        921 

Overige (bank etc.)                       200             200             230 

Totaal                  4.400        3.200        3.268 

                            ====               ====         ==== 

Overschot/tekort               - 2.400                +400                +583 

 

Toelichting  

Gezien de ontwikkeling tot en met november zal de opbrengst van de busjes en giften in 2020 

ongeveer de helft lager zijn dan het begrote bedrag. De kosten voor de internetuitzendingen 

zullen als gevolg van de extra (beeld-)uitzendingen door de corona-pandemie meer dan twee 

keer zo hoog zijn als begroot en rond € 2.500 uitkomen. De bijdrage aan het agentschap 

Telecom bedroeg € 687 terwijl € 600 was begroot. De overige posten zijn min of meer in lijn 

met de begroting. Al met al ziet het er naar uit dat er in 2020 een tekort zal zijn in de orde van 

€ 3.000, in plaats het begrote overschot van € 400. Er is nu nog een saldo van circa € 800. Dat 

lijkt voldoende voor de uitgaven in 2020.  

 

De raming van de inkomsten uit busjes en giften voor 2021 is lastiger dan normaal. 

Verondersteld is dat het totale bedrag iets hoger zal zijn dan in 2020. Voor de 

internetuitzendingen zijn iets lagere kosten aangehouden dan in 2020, in de hoop dat in de 

loop van het jaar de kerkgang weer verruimd wordt. De meeste andere kostenposten liggen 

ongeveer vast, op grond van bestaande afspraken en dergelijke. Conform eerdere besluiten 

wordt € 300 gereserveerd voor nieuwe apparatuur. Aangenomen is dat de bijdrage aan het 

Agentschap Telecom gelijk blijft. Bij de post onderhoud is uitgegaan van het met de 

leverancier afgesloten contract. Een en ander resulteert in een begroot tekort van € 2.400.  

 

Deze begroting moet nog worden vastgesteld in een vergadering van het bestuur van de 

Stichting en heeft dus de status van concept. 
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