Explotatierekenig - bij 202
VALUTA - EUR x
Werkelijk 2020

Begroting 2021

Baten
Kerk opbrengsten
Kerkleden Quotum
d.m.v. giften
Donatie van derden

€

2964

€

3265

€ 15.354
€ 2653

€ 16.889
€ 2917

Som Bate

€ 20.97

€ 23.07

Onkostenvergoedingen
Huur/huisvestingskosten
Kantoorkosten
Samenkomsten
Algemene kosten
Missionair, gemeenschap
& zorg kosten

€
€
€
€
€

8146
5926
1170
1718
800

€
€
€
€
€

€

2829

€ 3000

Som lasten

€ 20.589

€ 21.700

Resultaat

€

€ 1371
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Toelichting
Baten
1. Kerk opbrengsten
Kerkcollecten in de vorm van offeranden, dankoffer en giften.

2. Kerkleden Quotum d.m.v. giften
Van Kerkleden maandelijkse Quotum aan Tienden.

3. Subsidie
N.v.t

4. Donatie van derden
Mensen geloven (nog) steeds in goede werken in Godswerk en wil graag ondersteuning bieden direct aan
Bethesda ministries met een maandelijkse financieel of donatie in natura.

Lasten
5. Onkostenvergoeding
De financiële gegevens t.b.v. gemeente activiteiten:

Voorganger & Gastpredikers onkostenvergoeding
Onkostenvergoeding voor de voorganger, gastsprekers en een ieder die vrijwillig komt om te ondersteunen.

6. Huisvestingskosten
De financiële gegevens van de huisvestingskosten zijn de volgende:
Huren
Het huur van stichting WIJZ voor het gebruik van kerkdiensten en samenkomsten. Het gebruik van Gas en
Electra is in de huurprijs inbegrepen.
Diensten beginnen om 10.00 uur tot 12.00 uur.
Zakelijke lasten / Verzekering
Overige zakelijke kosten zoals pastoriekosten, boodschappenkosten t.b.v. diensten en diverse

 


 


.


huisvestingskosten.

Transportkosten
Vergoeding benzinekosten voor de gemeenteactiviteiten, ophalen van mensen, huisbezoeken en andere gemeenteactiviteiten elders in Nederland en daarbuiten en onderhoudskosten.

7. Kantoorkosten
Bankkosten, kleine aanschaffing kantoorartikelen, computer hardware en software artikelen, geluidsapparatuur, drukkosten t.b.v. flyers, traktaten, uitnodigingen etc.

8. Samenkomsten
De samenkomsten zijn gespecificeerd in:
Erediensten
Kosten voor rituelen zoals het avondmaal, praise team.
Bijbelstudieboeken
Voor het houden en geven van Bijbelstudies: Benodigde materialen en boeken etc..
Jeugddiensten
De jeugd is onmisbaar. Wij stimuleren en bereiden zij voor de toekomst: Benodigde materialen, boeken, activiteiten etc..
Kinderdiensten
Onze jongeren dienen wij te vormen. Wij stimuleren en bereiden ze voor de toekomst: Benodigde materialen
en boeken etc..

9. Algemene kosten.
Administratie & Boekhouding, vergunningskosten en diverse kosten zoals Keuken artikelen Inventaris (bestek, glazen, tafelkleed etc.).

10. Missionair, Gemeenschap & Zorg
We willen zorg dragen in de samenleving en internationaal door een steentje bij te dragen door het uitdelen
van (voedsel)pakketten, gratis trainingen geven, activiteiten organiseren ten behoeve van de gemeenschap,
zendingsreizen etc etc

Diensten
Elke woensdag bijbel studie
19:30 uur - 21:00 uur /
Elke vrijdag bidstond
19:30 uur - 21:00 uur /
Zaterdag evangelisatie en buitenactiviteiten 13:00 uur /
Elke zondag eredienst

10:00 uur - 12:00 uur.

