VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE - TOELICHTING BIJ JAARCIJFERS 2017

BALANS
EIGEN GEBOUW
De VBG Papendrecht heeft in 2013 een eigen gebouw gekocht, wat na verbouwing medio 2014 in gebruik is genomen. Het
gebouw staat op de balans voor een waarde gelijk aan de nog openstaande hypotheekschuld. De werkelijke waarde ligt dus
ruim hoger dan getoond op de balans. De getaxeerde waarde bedroeg midden 2013, nog vóór de grondige verbouwing,
624.000 euro (executiewaarde 500.000 euro)
VORDERINGEN OP DERDEN
Dit betreft voor 2017 alleen een diaconale lening. In voorgaande jaren stond hier ook nog een rentebate over het afgelopen
jaar. Gezien de rentestanden is die nu echter zo laag dat we de rente niet meer als een vordering verwerken maar op
kasbasis in het jaar van feitelijke ontvangst.
LIQUIDE MIDDELEN
Positieve bank en kas-saldi.
TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN
Deze muteren alleen met het jaarresultaat.
NOG TE BETALEN BEDRAGEN
Dit betreft bedragen ontvangen ten gunste van derden. Denk hierbij aan collecte en actie opbrengsten.

RESULTATEN REKENING
Post BIJDRAGEN GEMEENTE
Deze post laat van 2016 op 2017 opnieuw een forse stijging zien. Halverwege 2016 heeft de gemeente iemand in dienst
genomen. Teneinde de daarbij behorende kosten te dekken is de gemeente opgeroepen hun bijdragen te verhogen.
Inkomsten lieten de laatste paar maanden een structureel stijgende trend zien, welke zich in 2017 voortzette.
Post HUISVESTING
Betreft reguliere hypotheekrente en aflossingen, onderhoudskosten, verzekeringen, gas en elektra.
Post HUUR
Incidentele huur.
Post BETAALDE KRACHTEN
Gezien de omvang van de gemeente als geheel, het aanzienlijke aandeel van kinderen en jongeren daarin, en de
hoeveelheid hiermee samenhangende organisatorische werkzaamheden, heeft de gemeente in de loop van 2016 een
oudste in dienst genomen voor 0,8 FTE, wat dus in 2017 voor het eerst ten volle mee weegt.
Post ZORG EN GROEI
Dit betreft sprekerskosten, zondagschoolwerk, jeugdwerk, kringenwerk, seniorenwerk en pastoraat.
Post ZENDING EN EVANGELISATIE
Dit betreft kosten mbt ondersteuning van zendelingen, kosten mbt evangelisatie en kosten voor diaconale ondersteuning,
zowel binnen als buiten de gemeente.
Post OVERIGE KOSTEN
Dit betreft kosten gerelateerd aan informatievoorziening, administratie en organisatie, kosten van techniek en muziek,
alsmede de koffie e.d. ná de diensten.
Posten BIJDRAGEN en KOSTEN UITBREIDING LOKALEN
Ruimtegebrek heeft de gemeente doen besluiten tot uitbreiding van het aantal zondagschoollokalen. Deze zijn medio 2016
in gebruik genomen. In 2017 zijn nog wat kleinere hiermee samenhangende posten in de normale exploitatiekosten
verwerkt.

