
 

 

 

 

 

 

Financieel rapportage over de periode 

januari tot en met december 2019 

van  

De Levensbron  

te Schoonhoven.  



Missie en visie gemeente 
 

Onze missie:  

De bijbel is het geïnspireerde Woord van God. Wij dragen het evangelie van Jezus Christus uit in de 

wereld, in het bijzonder in Schoonhoven en omgeving. Het doel hiervan is mensen hoop te geven en 

hen vanuit de Bijbel bekend te maken met beloften die God door Jezus Christus aan ons mensen 

heeft gegeven. Die beloften geven zekerheid, bemoediging en troost in het leven van vandaag en 

bieden ons uitzicht op een toekomstig, eeuwig en volmaakt leven met Hem. 

 

Onze visie:  

Er wonen in Schoonhoven mensen die geen persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus of die 

Hem slechts oppervlakkig kennen. Daarnaast zijn er mensen die in een grote geestelijke en of 

praktische nood verkeren. Vanuit de gemeente 'De Levensbron' willen we deze mensen waar 

mogelijk steun bieden en hun van God vertellen. Kernpunten in onze boodschap zijn de kruisdood en 

de opstanding van Jezus Christus. We nodigen mensen uit om gezamenlijk God te eren, Hem te 

dienen en Zijn zegeningen en troost te ontvangen en te ervaren. Daardoor kunnen we groeien in 

kennis van Hem, in omgang met Hem en met elkaar. 

 

 

 

 

 

  



Financiële middelen 
De gemeente heeft financiële middelen tot haar beschikking. Zoals de benaming al doet suggereren, 

dit zijn middelen die ten dienste staan aan de gemeente en de missie. De financiële middelen zijn dus 

geen doel op zich. In dit verslag wordt uiteengezet hoe de financiële middelen het afgelopen jaar zijn 

ingezet voor de gemeente en de missie. 

 

Financieel resultaat januari tot en met december 2019 
Over de periode 1 januari tot en met 31 december 2019 heeft De Levensbron een financieel resultaat 

gerealiseerd van € 2.804 positief(ter vergelijk over 2018 was financieel resultaat van € 2.339 

negatief). In dit verslag worden de rubrieken kort toegelicht. 

 

Resultaat t.o.v. begroot over de periode 1 januari t/m 31 december 2019

Gerealiseerd Begroting Verschil

2019 2019

Inkomsten

Rubriek

Giften 34.542€         80% 34.500€        79% 42€               

Collectes 8.854€           20% 9.000€          21% -146€            

Totaal inkomsten 43.396€         100% 43.500€        100% -104€            

Uitgaven

Rubriek

Huur 18.454€         43% 18.590          43% 136€             

Sprekers 2.777€           6% 3.900             9% 1.123€          

Beeld en geluid 295€               1% 510                1% 215€             

Inhuur muziek -€                0% 1.000             1.000€          

Consumpties 3.454€           8% 2.700             6% -754€            

Giften 4.270€           10% 3.000             7% -1.270€        

Kinderwerk 358€               1% 800                2% 442€             

Ondersteuning zendelingen 6.300€           15% 7.200             17% 900€             

Evangelisatie 353€               1% 500                1% 147€             

Jongerenwerk 804€               2% 1.600             4% 796€             

Onderwijs 1.690€           4% 2.000             5% 311€             

Public Relations 136€               0% 60                  0% -76€              

Diaconie -€                0% 500                1% 500€             

Diversen 1.506€           3% 950                2% -556€            

Bankkosten 196€               0% 190                0% -6€                

Totaal uitgaven 40.592€         94% 43.500€        100% 2.908€          

Resultaat inkomsten -/- uitgaven 2.804€           6% -€               0% 2.804€          



Balans  
 

 

 

  

31-12-2019 31-12-2018

Activa

Overlopende activa 270€                       816€                 

Liquide midddelen 11.024€                 7.453€              

Totaal activa 11.294€                8.269€             

Passiva

Eigen vermogen 9.035€                   6.230€              

Nog te betalen bedragen 2.259€                   2.039€              

Totaal passiva 11.294€                8.269€             



ACTIVA 

Overlopende activa 
De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd op nominale waarde. 

Als er bij vorderingen sprake is van een risico op oninbaarheid, wordt er een voorziening voor 

oninbaarheid gevormd die in mindering komt op de post vorderingen. 

Liquide middelen 
Onder liquide middelen wordt verstaan de som van de direct opvraagbare banktegoeden. De liquide 

middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is het totaal van de activa minus de voorzieningen en de lange en kortlopende 

schulden. Binnen het eigen vermogen is geen verder onderscheidt gemaakt in verschillende reserves. 

Het totale eigen vermogen kan worden aangemerkt als algemene reserve. Het financiële resultaat 

van het boekjaar wordt verwerkt in het eigen  vermogen. 

Nog te betalen bedragen 
Onder schulden worden verstaan de per balansdatum bestaande en vaststaande verplichtingen van 

de rechtspersoon die gewoonlijk door betaling worden afgewikkeld. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De gemeente heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 

maanden. De andere locaties worden gehuurd op feitelijk gebruik, waarbij er geen opzegtermijn van 

toepassing is. 

 

  



 
  

Staat van baten en lasten

Gerealiseerd Resultaat 

2019 2018

Baten

Rubriek

Giften 34.542€         80% 31.674            78%

Collectes 8.854€           20% 9.031              22%

Totaal inkomsten 43.396€         100% 40.706            100%

Lasten

Rubriek

Huur 18.454€         43% 17.606            43%

Sprekers 2.777€           6% 3.231              8%

Beeld en geluid 295€               1% 222                 1%

Inhuur muziek -€                0% 0%

Consumpties 3.454€           8% 2.704              7%

Giften 4.270€           10% 4.363              11%

Kinderwerk 358€               1% 308                 1%

Ondersteuning zendelingen 6.300€           15% 8.725              21%

Evangelisatie 353€               1% 451                 1%

Jongerenwerk 804€               2% 1.526              4%

Onderwijs 1.690€           4% 2.432              6%

Public Relations 136€               0% 102                 0%

Diaconie -€                0% -                  0%

Diverse 1.506€           3% 1.188              3%

Bankkosten 196€               0% 187                 0%

Totaal uitgaven 40.592           94% 43.045            106%

Resultaat inkomsten -/- uitgaven 2.804€           6% -2.339             -6%



ALGEMENE GRONDSLAGEN  

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten en lasten. Alle baten worden 

verantwoord in het jaar waar zij betrekking op hebben. Alle lasten worden toegerekend aan de 

periode waarop ze betrekking hebben.  

 

Prijsgrondslag 
Alle opgenomen mutaties zijn gebaseerd tegen de prijs waarvoor het verworven is. 

  



Toelichting op de baten 
 

Giften  

Dit zijn voornamelijk de giften die per bank zijn gestort door de leden van de gemeente voor een 

bedrag van € 26.935. Deze giften zijn overgemaakt vanaf  32 verschillende bankrekeningen. Ter 

vergelijk in 2018 waren dit 24 verschillende rekeningen. 

In de ontvangen giften zijn ook twee ontvangsten opgenomen van totaal € 1.069 van het Barend van 

Hoeff-fonds. De inkomsten van het Barend van Hoeff-fonds waren niet begroot. Per saldo is er € 42 

meer ontvangen dan begroot. Als de gift van het Barend van Hoeff fonds in mindering wordt 

gebracht op de totale som van ontvangen giften, is er aan giften van gemeenteleden € 1.101 minder 

ontvangen dan begroot. Ten opzichte van 2018 zijn de ontvangsten iets gestegen.  

Verloop van de ontvangsten per maand over het jaar 2019 zijn als volgt verdeeld. 

 

  

 

 

Collecte gelden 

De ontvangen collectegelden zijn € 8.854 en daarmee € 146 minder dan begroot. Gezien het grillige 

karakter van de collecte baten per dienst is er geen verder toelichting opgenomen. Over de jaren zijn 

de collecte ontvangsten per jaar circa € 9.000. 
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Toelichting op de lasten 
 

Huur 

Betreft huur van het bastion a € 170 per zondag en de huur van De Overkant a € 287 per maand. 

Daarnaast zijn er nog de maandelijkse kosten voor de steiger van € 500 per maand.  

 

Sprekers 

De begroting is gebaseerd op een gemiddelde van € 75 per spreker. Enkele sprekers krijgen een 

hoger bedrag, andere sprekers wensen geen financiële tegemoetkoming te ontvangen. Er zijn ook 

sprekers waarmee wordt afgesproken dat de gemeente de collecte opbrengst van die zondag als gift 

overmaakt naar de organisatie die door de spreker wordt vertegenwoordigd. Dergelijke uitgaven 

vormen een onderdeel van de “betaalde giften”. 

 

Beeld en geluid 

Dit betreft de uitgave voor CCLI (Christian Copyright Licensing) licentie. Er is ook een bedrag begroot 

voor vervanging van kleine materialen voor beeld en geluid. Echter deze uitgaven zijn er in 2019 niet. 

 

Consumpties 

Dit zijn de kosten voor de koffie en thee ná de dienst. o.b.v. verbruik en de kosten per consumptie is 

een inschatting gemaakt op basis van het jaargemiddelde. In 2019 zijn er meer consumpties gebruikt 

daarnaast is de prijs van de koffie en thee met 5% verhoogd.   

 

Betaalde giften 

De gemeente maakt giften over naar verschillende organisaties, zoals Compassion en de 

Voedselbank. Daarnaast is in dit bedrag opgenomen de collectegelden bestemd voor de organisatie 

die door de sprekers worden vertegenwoordigd. Deze uitgaven hangen ook samen met de collecte 

baten. 

 

Kinderwerk 

Dit zijn de kosten voor het kinderwerk. De grootste uitgave is de methode “Vertel het maar” die door 

het kinderwerk wordt gebruikt. Andere kosten worden gedeclareerd door de leiding van het 

kinderwerk. 

  



Ondersteuning zendelingen 

Er worden twee meerjarige projecten ondersteund. De vergoedingen van elk van deze projecten 

wordt door het oudstenteam bepaald. 

 

Evangelisatie 

Evangelisatiekosten zijn in april gemaakt (Koningsdag) en de Kerstmarkt. Daarnaast zijn er nog kleine 

uitgaven.  

 

Jongerenwerk 

Dit bestaat uit de maandelijkse uitgaven aan “New Generation” a € 50 per maand de overige 

uitgaven zijn declaraties door de tienerleiding. 

 

Onderwijs 

Hierin zijn opgenomen onderwijsavonden gegeven door D.J. Pieterman en de Cajoncursus. Voor deze 

laatste hebben de deelnemers een deelvergoeding betaald welke is opgenomen bij de baten.  

 

Inhuur muziek en Diaconie  

Hiervoor zijn geen uitgaven gedaan. 

 

Diverse kosten 

Dit betreft de uitgaven voor de Steiger en bijzondere acties zoals de kerstvieringen maar ook 

kopieerkosten en posters. Deze uitgaven worden voornamelijk voorgeschoten en gedeclareerd door 

gemeenteleden. 

 

Bankkosten 

Kosten voor het gebruik voor het internetbankieren. 


