
 

 

Bijlage 8b 

 
 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Hierbij de toelichting op de jaarrekening van 2017. Afgelopen jaar hebben we een wisseling van 

penningmeester gehad: de ene Jan (Spijkerboer) ging en de andere Jan (Groeneveld) kwam er 

voor in de plaats. We mochten ons gelukkig prijzen met een stabiele financiële commissie 

(Gertie Kolkman, Johannes Kroes en Henri Spronk), waardoor de overgang voor velen 

geruisloos is verlopen. 

We hebben het jaar afgesloten met een negatief resultaat van € 95,-. We zijn als gemeente 

ambitieus en zitten niet stil en dat zien we in de financiën ook terug. De totale inkomsten zijn 

€ 7.000 hoger uitgekomen als vorig jaar en ook als begroot. Dit komt met name doordat de 

plannen voor het orgel concreet geworden zijn en gemeenteleden geld hiervoor vrijgemaakt 

hebben..  

 

Toelichting resultatenrekening: 

Salarissen Het verschil in salarissen tussen 2016 en 2017 betreft de 

jeugdwerker. De salarissen blijven wel binnen de begroting omdat 

het salaris van de jeugdwerker al begroot was. 

Kerkgebouwen  Op het bijgebouw is dakbedekking vervangen. De kosten hiervoor  

bedroegen ruim € 12.000,-. 

Orgelfonds Er is uit de exploitatie een bedrag van € 15.000,- toegevoegd aan 

de reserve. De collectes voor het orgel zijn toegevoegd aan het 

orgelfonds. 

Reserve plan Van Asselt Er is uit de exploitatie een bedrag van € 10.000, - toegevoegd aan 

de reserve. Dit ter dekking van kosten voor onderzoek, advies en 

aankoop.    

Reserve groot onderhoud Er is uit de exploitatie een bedrag van € 4.500,- toegevoegd aan de 

reserve voor vervanging van de mengtafel voor het geluid.  

 

 

Toelichting voor de grootste mutaties in de balans: 

Buiten mutaties die vanuit de hierboven genoemde exploitatie zijn gekomen, is er nog een te 

melden mutatie in de legaten. In 2017 is nog een legaat van € 12.500,- ontvangen, welke niet in 

de exploitatie opgenomen is, maar ten gunste van het “potje” legaten geboekt. 

 

Wij willen u allen bedanken voor uw financiële bijdragen in het afgelopen jaar en vertrouwen 

erop dat we ook in 2018 kunnen rekenen op uw bijdrage.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Diaconie VEG Oldebroek 

 


