
 VRIJE BAPTISTEN GEMEENTE - TOELICHTING BIJ JAARCIJFERS 2018 EN BEGROTING 2019 

BALANS 

EIGEN GEBOUW 
De VBG Papendrecht heeft in 2013 een eigen gebouw gekocht, dat 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 een diaconale lening en één vooruit afgedragen collecte opbrengst. De fysieke ontvangst van deze 
collecte gelden vindt in 2019 plaats, door incasso o.b.v. machtigingen.  

LIQUIDE MIDDELEN  
Positieve bank- en kas-saldi. 
De VBG streeft ernaar minimaal 60% van haar begrote vaste jaarkosten (huisvesting, betaalde kracht en 
zendelingen) in kas te hebben als veiligheidsbuffer. Daarbovenop wordt geld apart gezet voor groot onderhoud. 

TOTAAL RESERVES EN VOORZIENINGEN 
Deze muteren met het jaarresultaat plus een toevoeging aan de onderhoudsvoorziening conform begroting. 

NOG TE BETALEN BEDRAGEN  
Dit betreft bedragen die we voor derden ontvangen hebben, en dus nog doorgestort moeten worden. Dit 
betreft voornamelijk collecte opbrengsten. 

RESULTATEN REKENING 

Post INKOMSTEN 
Dit betreft vrijwel geheel vrijwillige bijdragen van gemeenteleden. Deze post laat van 2017 op 2018 opnieuw 
een forse stijging zien, vrijwel volgens begroting. 

Post HUISVESTING 
Betreft reguliere hypotheekrente en aflossingen, onderhoudskosten, verzekeringen, gas en elektra. 

Post BETAALDE KRACHTEN 
De VBG heeft één betaalde kracht in dienst, die in goed overleg tijdelijk minder uren dan begroot op de 
loonlijst gestaan wegens werkzaamheden elders. 
In de loop van 2019 is duidelijk geworden dat deze persoon een beroep van een andere Gemeente heeft 
gekregen, en per september daar begint. Hiermee is in de begroting 2019 nog geen rekening gehouden. Het is 
nog niet bekend of, en zo ja, per wanneer, de ontstane vacature ingevuld gaat worden. 

Post ZORG EN GROEI  
Dit betreft kosten voor sprekers, zondagschoolwerk, jeugdwerk, kringenwerk, seniorenwerk en pastoraat. 

Post ZENDING EN EVANGELISATIE 
Dit betreft kosten m.b.t. ondersteuning van zendelingen, kosten m.b.t. 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. 

Post GROOT ONDERHOUD 
Betreft een reservering i.v.m. op middellange termijn verwachte vervanging van de 
luchtbehandelingsinstallatie. 

Saldo jaar  
Dit is het tekort of overschot dat de VBG in heeft overgehouden aan het einde van het jaar. Dit wordt 
toegevoegd aan de reserves, en zal t.z.t. wellicht ook ingezet worden voor bovengenoemde 
luchtbehandelingsinstallatie. Dit zal in een later stadium besloten moeten worden.


