Financieel jaarverslag kerk aan het Noordeinde 2021
1. Inleiding
De opzet van dit financieel jaarverslag is als volgt:
• Balans met het financiële resultaat
• Winst en Verliesrekening 2021
• Toelichting op de posten van de Winst en Verliesrekening
2. Balans met het financiële resultaat
ING bank (t/m 31-12-2021)
ING spaarsaldo
Vorderingen/achteraf ontvangen:
Reserveringen/uitgaven bestemd
voor volgende jaar (tegoed chrch)
TOTAAL
Zonder goede doel

Balans 31-12-2021
€ 22.942,58 Eigen vermogen
€ 12.042,42
Schulden/achteraf betaald/vooraf
ontvangen:
€ 933,42 Decla printkosten liturgieboekjes
Gastvoorgangers
Cantorij
€ 505,97
€ 36.424,39 TOTAAL

€ 35.918,42 Zonder goede doel

€ 34.990,77

€ 265,28
€ 401,94
€ 266,40

€ 36.424,39
€ 36.424,39

Het eigen vermogen is toegenomen met € 3.177,34. Voor de vergelijkende cijfers van 2020 en 2021 wordt
verwezen naar de spreadsheet Financieel jaarverslag 2021.
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Winst- en Verliesrekening
Kosten

Winst en Verliesrekening 2021

Huur kerk
Salaris Thea
Reiskosten Thea
Muziek

€ 6.677,72
€ 7.870,20
€ 1.051,68
€ 33,95

Organist/Pianist
Pastores
Gastvoorgangers
Vleugel
Liturgie
Koffie, thee e.d. zondagse vieringen

€ 3.679,53 Overig
€ 186,20
€ 4.014,34
€ 190,00
€ 426,62

Kinder- en Jongerendienst, crèche

€ 30.003,70
€ 1.194,50
€ 2.318,35
€ 210,00
€ 598,50
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 210,00
€ 4000,00
€ 2.312,75
€ 1.180,60
€ 536,46

Positief resultaat 2021

€ 1.906,20
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Giften
Collectes onkosten kerk
Goede doelcollectes
Vleugel
Bijdrage Theophoor gastvoorgangers

€ 48,80

Bijzondere diensten
Lief en leed
Voorstraat 60
Goede doelcollectes
Afscheid + opvolging HvDrongelen
Overig

TOTAAL

Opbrengsten

€ 34.325,05 TOTAAL

€ 34.325,05
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3.Toelichting
De meeste inkomsten en uitgaven worden geboekt via het bankrekeningnummer van de kerk aan het
Noordeinde: NL46INGB0004179989 (Stichting Delfts Studentenpastoraat).
De collectes worden wekelijks contant tijdens de vieringen opgehaald en maandelijks op de bankrekening van
kerk aan het Noordeinde gestort. Sinds eind dit jaar wordt er ook via de app ‘chrch’ gecollecteerd. De daarop
door leden gestorte tegoeden worden maandelijks op de bankrekening gestort.
De posten van de Winst en Verlies rekening vallen uiteen in:
• Huur kerk: de huur wordt betaald aan de Lutherse Kerk. In coronatijd is afgesproken de helft van
de zondagen door te betalen.
• Cantorij: deze omvat zowel de loonkosten van de cantrix als haar reiskosten en de kosten van
aangeschafte muziek.
• Organist/Pianist: dit betreft de loonkosten van de organist/pianist en de door haar/hem gemaakte
reiskosten.
• Gastvoorganger: dit betreft de kosten voor de voorgangers die als gast voorgaan in de zondagse
vieringen. Het tarief wordt bepaald op basis van het tarief van de PKN (zie de
uitvoeringsbepalingen). Omdat de gastvoorganger ook deelneemt aan de voorbereidingsavond
wordt de totale dienst berekend op 150% hiervan, dat wil zeggen 199,50 euro. Hierbij komen nog
reiskosten, indien van toepassing.
• Vleugel: dit betreft de kosten die verbonden zijn aan het laten stemmen en onderhouden van de
vleugel in de Lutherse kerk en de piano op de Voorstraat 60.
• Liturgie: dit betreft vooral de kosten voor het maken van de liturgieboekjes.
• Koffie, thee e.d. zondagse vieringen: dit betreft de aanschaf van koffie, thee, wijn, kaarsen en
dergelijke ten behoeve van de zondagse vieringen. Een deel wordt betaald middels een eigen
inzameling bij de koffie, jaarlijks wordt deze kas verrekend met deze boekhouding, tenzij de
kosters beslissen dit verschil zelf/samen in te lossen.
• Kindernevendienst, Jongerendienst, crèche: hieronder vallen de abonnementen van tijdschriften ten
behoeve van de kindernevendienst en andere kosten die gemaakt worden voor de
kindernevendiensten, de jongerendiensten en de crèche.
• Bijzondere diensten: deze kosten betreffen de kosten die gemaakt worden voor bijzondere diensten,
zoals de vieringen in de stille week. Dit is incl. de extra inzet van pianisten of andere musici.
• Lief en leed: dit zijn bijvoorbeeld kosten voor bloemen, bijdrage rouwadvertentie
• Voorstraat 60: deze kosten betreffen de vergoeding voor het gebruik van de Voorstraat 60.
• Goede doelcollectes: dit zijn de collectes die tijdens de vieringen van de kerk aan het Noordeinde
zijn opgehaald voor de goede doelen. Deze doelen zijn vastgesteld in het jaarrooster.
• Afscheid + opvolging HvDrongelen: dit zijn de kosten rond het emeritaat van ds. Hans van
Drongelen en de kosten van bijvoorbeeld trainingen aan kerkenraad en beroepingscommissie
• Overig: dit zijn de overige kosten, zoals kosten verbonden aan bijeenkomsten van de gemeente,
jubilea, het betalingsverkeer van de ING bank, etc.
•
•
•
•
•

Giften: dit is de grootste inkomstenpost voor de kerk aan het Noordeinde. Deze giften ofwel
vrijwillige bijdragen ontvangt de kerk aan het Noordeinde van kerkgangers en andere betrokkenen.
Ze komen binnen via de bankrekening.
Collectes onkosten kerk: dit zijn de collectes die tijdens de vieringen van de kerk aan het
Noordeinde zijn opgehaald voor de bestrijding van de kosten van de viering, contant en via chrch
Vleugel: het gebruik van de vleugel door derden. Dit krijgen we via de Lutherse Kerk.
Compensatie Theophoor gastvoorgangers: een bijdrage van Stichting Theophoor in aanvulling op
het aantal vieringen dat de vaste rk voorganger in natura verzorgt.
Overig: dit zijn de overige inkomsten, zoals inkomsten verkregen in verband met huwelijk en
begrafenis buiten de kerk aan het Noordeinde.
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