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Beste leden, 

 

Hierbij de toelichting op de jaarrekening van 2018. Het afgelopen jaar heeft de penningmeester 

zorg gedragen voor de financiën. Hij heeft hierbij hulp gehad van de financiële commissie en de 

mannen die zorgen dat iedere week de collectes afgestort worden bij de bank.  

Het is verheugend te kunnen melden dat 2018 afgesloten is met een positief resultaat van 

€ 1.111,-. De laatste jaren blijkt dat de VEG Oldebroek een stabiele gemeente is, waarbij de 

baten bestaande uit vrijwillige bijdragen en collectes vrijwel gelijk blijven. Dat geeft de 

mogelijkheid om zonder grote zorgen de plannen uit te voeren. 

Enkele belangrijke ontwikkelingen in zowel de resultatenrekening als de balans worden hierna 

weergegeven. 

 

Toelichting resultatenrekening: 

Salarissen Het daling van de salariskosten tussen 2017 en 2018 betreft de 

kosten voor de jeugdwerker. Deze jeugdwerker was voor 1 jaar 

aangesteld en betrof alleen 2017. 

Jeugdwerk De kosten voor het jeugdwerk zijn hoger dan dat er baten zijn uit 

collectes en acties. De nieuwe opzet (mede door de inzet van de 

jeugdwerker in 2017) heeft geresulteerd in meer jeugd bij Triple F 

en ook meer kosten. 

Pastorie   In de pastorie is de keuken en de badkamer vernieuwd.  

Reserveringen   Voor groot onderhoud wordt uit het resultaat € 20.000,-  

gereserveerd. Er is echter ook voor bijna € 20.000,- aan het 

resultaat toegevoegd om de kosten voor de vernieuwing in de 

pastorie te dekken. 

 

Toelichting balans: 

Inventaris   Er is een nieuwe mengtafel en aanvullende apparatuur aangeschaft  

waarop in een aantal afgeschreven wordt. 

Liquide middelen  Het saldo op de bank loopt wat terug door o.a. uitgaven aan de  

pastorie, aangeschafte inventaris en uitgaven voor het orgel. 

Reserve orgelfonds Inkomsten ten behoeve van het orgel worden gereserveerd in het 

orgelfonds. In 2018 zijn er ook uitgaven geweest voor het orgel en 

deze worden aan de reserve onttrokken. 

Het benodigde bedrag is nog niet helemaal binnen en hierover is in  

het maanblad informatie gegeven. 

 

Wij willen u allen bedanken voor uw financiële bijdragen in het afgelopen jaar. Voor 2019 is een 

begroting opgesteld waarbij de opbrengsten de kosten dekken. Wij vertrouwen erop dat u 

meehelpt de doelstellingen waar te maken en rekenen op uw bijdrage.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Diaconie VEG Oldebroek 


