
 

Financiële verantwoording 2017 

Jaarlijks wordt de begroting en het financieel jaarverslag voorgelegd aan de algemene ledenvergadering van de 
gemeente. 
Het financieel jaar van de EGP loopt van juli t/m juni.  

 
Hieronder op hoofdlijnen het verslag over 2015-16 en de begroting voor 2016-17. 

Alle bedragen in euro's Begroting 

2015-16 

Werkelijk 

2015-16 

Werkelijk 

2014-15 

Begroting 

2016-17 
          

Algemene inkomsten 164.933 180.106 134.149 182.404 

          

Netto lasten         

Personele Kosten 95.143 105.361 70.109 123.670 

Diensten 7.850 8.987 13.045 7.850 

Toerusting 5.500 2.868 5.135 5.500 

Kinderen, Tieners en Jongeren 12.215 11.479 7.758 12.235 

Pastoraat en kringen 2.725 2.756 2.326 4.250 

Outreach 9.700 12.965 8.803 10.500 

Algemeen beheer en bestuur 15.100 8.079 20.506 11.650 

Huisvesting en techniek 16.700 17.840 20.506 14.450 

Totaal netto lasten 164.933 170.335 127.682 66.435 

          

Saldo programma's 0 9.771 6.467 -7.701 

Ontvangen rente 2.153 1.523 2.159 1500 

Resultaat voor de afschrijvingen 2.153 11.294 8.626 -6.201 

          

Afschrijvingen 0  0 4929  0  

          

Saldo na vermogensmutaties 2.153  11.294 3.697 -6.201  

Toelichting 

Onder netto lasten zijn de programma's weergeven waarmee gewerkt wordt in de EGP. Voor elk programma is 
een oudste verantwoordelijk. Voor elk programma worden jaarlijks de doelstellingen geformuleerd met een 
bijbehorende begroting. Dit wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering en na goedkeuring 
uitgevoerd. Jaarlijks word aan het eind van de periode verantwoording afgelegd van de uitgevoerde activiteiten 
op de dan eerstkomende ALV. 

Op basis van de huidige plannen komen we op een tekort van ruim € 6200,- 
Dit tekort wordt opgevangen door te verwachten groei aan de inkomsten kant en het gebruik van een deel van 
het overschot van het vorig boekjaar. 



 

Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen voor 2016-2017 zijn als laatste kolom weergegeven in de tabel onder financiële 
verantwoording. Het plaatselijk kerkenwerk vertoond een grote mate van continuïteit: de predikanten of 
andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke 
activiteiten vinden plaats. 

 


