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Inleiding 
 
In 2014 is het jaar met een positief saldo gesloten. Dat wil niet zeggen dat onze inkomsten uit giften zijn toegeno-
men, integendeel. Zowel de inkomsten uit collecten als die uit de maandelijkse bijdragen laten een daling zien ten 
opzichte van 2013 (totaal ca. € 3400 dan begroot en € 1730 minder dan 2013, een bijzondere gift van € 5000 in 2013 
buiten beschouwing latend). 
 

  
                 

Doordat we naast de vaste lasten geen bijzonder hoge uitgaven hebben gehad, weer vaste inkomsten uit de verhuur 
van de woning en ook een extra teruggave van de belasting van de energieheffing 2013 mochten ontvangen en de 
energiekosten lager uitvielen dan het jaar ervoor hebben we alle kosten goed kunnen afdekken en hebben we zelfs 
een deel van de renteloze lening kunnen terugbetalen.  
 
Echter hebben we ons negatieve saldo van voorgaande jaren nog geenszins weggewerkt. Dat is nog ruim € 9200. 
Vanaf april 2015 valt echter de vergoeding voor de diensten van onze voorganger (als ZZP-er) weg, en zullen we bij 
gelijkblijvende (of beter nog wat hogere inkomsten uit giften en collecten) dat bedrag in een maand of zes kunnen 
wegwerken. Vanaf dat moment zullen we moeten sparen voor noodzakelijke verbeteringen (aanleg centrale verwar-
ming, gevelreiniging, verven en nieuwe dakbedekking) aan het gebouw en op middellange termijn de mogelijke 
uitbreiding ervan, terwijl we daarnaast het restbedrag van de nog openstaande geldlening (€ 8000) in maandelijkse 
termijnen aflossen. Een en ander is in de begroting voor 2015 verwerkt. Daarin is een nieuwe post opgenomen voor 
vergoedingen voor sprekers (voornamelijk reis- en verblijfkosten). 
  
In de navolgende balans en staat van baten en lasten wordt verslag gedaan over 2014. De boekhouding wordt bijge-
houden via het zogenaamde kasstelsel. Stichting Gemeente Gods te Brunssum is ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 41070632, staat geregistreerd onder het fiscaal nummer 8034.95.602 en heeft een erken-
ning van de Belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor giften aan de gemeente aftrek-
baar zijn voor de inkomstenbelasting. Alle giften zijn 100% ingezet voor het doel waarvoor deze zijn gegeven. 
 
Namens het bestuur,  
 
w.g. Roelof Braad, 
penningmeester 
 
 
Aldus vastgesteld in de jaarvergadering van Stichting Gemeente Gods in Brunssum op 8 februari 2015. 
 
 
Voor akkoord: 
De kascommissie, 
w.g. Günter Schmitz en Roy Mestrom 
 
Heerlen, 4 maart 2015

           * Grafiek met naar 2014 aangepaste begrotingsbedragen 

 
 
     

Gemeente Gods Brunssum 
Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 2014 
 
Balans 
Naar aanleiding van de taxatie in 2006 door de makelaar is de waarde van ons gebouw voor de balans 
bepaald op € 300.000. Overleg in 2010 met een makelaar gaf een hoger resultaat (€ 450.000), maar is niet 
in de balans opgenomen, omdat het geen officiële taxatie betreft en er sindsdien ook enige vermindering 
van de marktwaarde van het gebouw is opgetreden.  
Een aantal betaalopdrachten/ontvangsten en een vooruitbetaling tot een bedrag van € 1857,30 uit 2014 
staan nog open. Het betreft bedragen die te maken hebben met de afrekening van activiteiten met de 
samenwerkende gemeenten in Nederland en de besteding van giften voor enkele specifieke projecten. Deze 
zijn in januari-februari 2014 betaalbaar gesteld of in rekening gebracht en zijn inmiddels of worden 
binnenkort op onze bankrekening bij- of afgeschreven. 
 
Totaal was op 31 december 2014 een bedrag van € 9221,29 aan geldmiddelen in kas en op de bankrekening 
beschikbaar (de som van punt 3 liquide middelen), per 31 december 2013 was dat € 3671,19. De 
vermogenspositie is dus iets toegenomen, maar nog (steeds) te weinig om de kortlopende schulden 
(fondsen in punt 8) werkelijk af te dekken. Doordat deze voorlopig niet aangesproken zullen worden 
hebben we nog voldoende geldmiddelen om alle vorderingen te betalen. 
 
Staat van baten en lasten 
Het verslagjaar werd afgesloten met een voordelig saldo van € 103,74. Op de balans hadden we per  
1-1-2014 een nadelig saldo van € 9339,85. Bijgevolg staan we voor wat betreft de kas van de gemeente nog 
in het rood voor een bedrag van € 9236,11.  
 

 
 
De speciale uitgaven zijn hierna bij projecten en fondsen verantwoord. Deze geoormerkte ingekomen 
giften zijn ook weer met de desbetreffende bestemming uitgegeven. Er is een bijzondere gift van € 1000,-
binnengekomen voor het bouwfonds en er is een nieuw fonds gecreëerd: Sociaal Fonds asielzoekers, 
waarvoor bijzondere giften zijn binnengekomen tot een bedrag van € 2240,-. Uit de balans is af te leiden 
dat voor noodzakelijke opvang/ondersteuning van enkele asielzoekers dit bedrag op € 120,- na is 
uitgegeven.  
 
Begroting 2015 
In de begroting is rekening gehouden met het wegvallen van de vergoedingen voor de voorganger, die per 
april met pensioen gaat. Zoals eerder is aangegeven willen we dit jaar extra investeren in het gebouw. 
Vooreerst zullen daar de reserves in het bouwfonds voor gebruikt kunnen worden. 

Inkomsten: 
2013  €    50.263,28  
Begroot  €    42.100,00  

Realisatie dit jaar  €    43.457,27  

Uitgaven: 
2013  €    48.873,28  

Begroot  €    42.100,00  
Realisatie dit jaar  €    43.353,53  

Saldo t/m 2013  €     9.339,85- 
Saldo dit jaar  €        103,74  
Saldo totaal  €     9.236,11- 



 
 
     

 

Gemeente Gods Nederland 
Balans 
per 31 december 2014 

Activa     2013 2014   
1. Gebouw       
    -aanschafwaarde 1988:  €         90.756,04        
    -waardevermeerdering:  €        209.243,96        
  -       
   €      300.000,00   €      300.000,00    
        
2. Apparatuur p.m p.m.   
        
3. Liquide middelen:       
    -Kas  €              45,36   €          1.830,00    
    -Postbank  €          3.625,83   €          7.391,29    
        
        
        
        
       
       
       
        
        
4. Vooruitbetaalde bedragen    €              42,25    
        
        
        
        
5. Nog te ontvangen bedragen       
    -bijdragen  €                   -     €                   -      
    -diversen  €                   -     €             575,35    
    -Maasbracht  €                   -     €                   -      
        

Totaal      €      303.671,19   €      309.838,89    

 
 
     

 

  Passiva     2013 2014 
  6. Eigen vermogen     

    
  - 
kapitaal  €    280.660,15   €    282.763,89  

        
  7. Kasgeldlening  €      10.000,00   €       8.000,00  
        

  8. 
Kortlopende 
schulden     

      - rekening courant  €                 -     €                 -    
      - rekening courant Studiefonds  €        1.123,73   €       1.243,73  
      - rekening courant Huiskring Maasbracht  €        1.718,34   €       1.768,41  
        
      - sociaal fonds  €        2.014,03   €       2.364,03  
      - rekening courant Bouwfonds  €        2.868,95   €       4.588,95  
      - sociaal fonds asielzoekers  €                 -     €          120,00  
      - multimediafonds  €          334,15   €          713,33  
    Fonds vrij 2     
      - fonds     €                 -    
      - zendingsfonds  €        3.867,59   €       5.801,65  
        
  9. Vooruitontvangen bedragen     
      - bijdragen  €                 -     €                 -    
      - overig  €                 -     €                 -    
        
        
  10. Nog te betalen bedragen:     
        

    
  - 
diversen  €        1.084,25   €       2.474,90  

      - Maasbracht  €                 -     €                 -    
        

  Totaal      €    303.671,19   €    309.838,89  



 
 
     

 

Gemeente Gods Brunssum 
Staat van baten en lasten over 2014 

Inkomsten vorig jaar begroot rekening   
  

Giften  €         26.710,72   €           24.000,00   €           21.752,50    
Collecten  €          5.122,03   €             4.500,00   €            3.348,12    

  
  
  
  
  

Diversen (telefoon, etc.)  €             953,76   €                500,00   €               401,27    
Reiskosten/ophaaldienst  €             613,00   €                300,00   €            2.090,00    
Keuken  €          2.499,27   €             1.000,00   €               799,52    
Rente-inkomsten  €                 2,05   €                      -     €                      -      
Gemeentehulp Missionswerk  €          3.531,34   €                      -     €                      -      

  
  

Inkomsten woning en energie  €          3.150,00   €             6.000,00   €            5.855,00    
  

Activiteit 1:Stagiair Bijbelschool  €             150,00   €               396,00    
Activiteit 2:Werkvergunning Fam. Kihm  €            1.889,71    
Activiteit 3: weekend Ardennen  €             703,42   €            1.350,60    
Activiteit 4:Bazaar vor Kinderhulpwerk  €               627,05    
Activiteit 5:Collecte oogstdankfeest  €               150,00    
Activiteiten (overig vorig jaar)  €             567,69    
Project 1: Zending en tiende gemeente  €             240,00   €                250,00   €               240,00    
Project 2: Bouwfonds  €             720,00   €                720,00   €            1.720,00    
Project 3: Bijbelwinkel Ezra   €             120,00   €                120,00   €               120,00    
Project 4: Studiefonds  €             120,00   €                120,00   €               120,00    
Project 5: Bijbelschool  €               50,00   €                      -      
Project 6: Jeugdwerk  €             120,00   €                120,00   €               120,00    
Project 7: Multimedia  €             420,00   €                420,00   €               420,00    
Project 8: Kinderhulpwerk  €             400,00   €                150,00   €                 90,00    
Project 9: Keuken catering  €             280,00   €                 20,00    
Project 10: Renovatie keuken  €               211,50    
Project 11: Ondersteuning Gego Gronau  €          2.400,00   €             2.400,00   €                      -      
Project 12: Ondersteuning Kihm  €                      -      
Project 13: Sociaal Fonds Asielzoekers  €            2.240,00    
Project 14:  €                      -      
Project 15:   €                      -      
Project 16:   €                      -      
Project 17:   €                      -      
Project 18:   €                      -      
Projecten (overige)  €          1.390,00   €             1.500,00    

  

totaal  €    50.263,28   €       42.100,00   €      43.961,27    

Saldi t/m eind vorig jaar  €            9.339,85- 

 
 
     

 

 €         31.652,90  

  Uitgaven vorig jaar begroot rekening 
  
  Loon voorganger  €           19.726,92   €          19.750,00   €         19.726,92  
  
  Aflossingen hypotheek /geldlening  €             9.275,60   €                     -     €           2.000,00  
  Energie en water  €             5.071,34   €           5.000,00   €           1.210,81  
  Belastingen en verzekeringen  €             2.271,63   €           2.300,00   €           2.360,31  
  
  Onderhoud gebouw/woning  €             5.799,17   €           1.800,00   €              973,10  
  Bureaukosten, drukwerk, abonnementen, telefoon  €             1.165,09   €           1.000,00   €           1.225,53  
  Reis- en verblijfkosten, ophaaldienst  €             2.309,00   €           1.400,00   €           3.173,25  
  Benodigdheden keuken/catering  €               845,52   €              320,00   €              309,47  
  Bankkosten  €             9.837,89-  €              250,00   €              154,49  
  Bijdrage aan Missionswerk  €                      -     €                    -    
  Evangelisatiewerk, algemeen en representatie  €               150,44   €              500,00   €              304,12  
  Jeugd- en kinderwerk  €               518,45   €              500,00   €               55,68  
  Zang en muziek  €                 74,62   €                80,00   €              159,22  
  
  Activiteit 1:Stagiair Bijbelschool  €               388,25   €              584,52  
  Activiteit 2:Werkvergunning Fam. Kihm  €           1.897,00  
  Activiteit 3: weekend Ardennen  €               703,42   €           1.350,40  
  Activiteit 4:Bazaar vor Kinderhulpwerk  €              627,15  
  Activiteit 5:Collecte oogstdankfeest  €              150,00  
  Activiteiten (overig vorig jaar)  €             1.384,79   €              750,00  
  Project 1: Zending en tiende gemeente  €             3.207,27   €           2.900,00   €           2.534,06  
  Project 2: Bouwfonds  €               720,00   €              720,00   €           1.720,00  
  Project 3: Bijbelwinkel Ezra   €               120,00   €              120,00   €              120,00  
  Project 4: Studiefonds  €               120,00   €              120,00   €              120,00  
  Project 5: Bijbelschool  €                 50,00   €                    -    
  Project 6: Jeugdwerk  €               120,00   €              120,00   €              120,00  
  Project 7: Multimedia  €               420,00   €              420,00   €              420,00  
  Project 8: Kinderhulpwerk  €               400,00   €              150,00   €               90,00  
  Project 9: Keuken catering  €               280,00   €               20,00  
  Project 10: Renovatie keuken    €              211,50  
  Project 11: Ondersteuning Gego Gronau  €             2.400,00   €           2.400,00   €                    -    
  Project 12: Ondersteuning Kihm  €                    -    
  Project 13: Sociaal Fonds Asielzoekers  €           2.240,00  
  Project 14:  €                    -    
  Project 15:   €                    -    
  Project 16:   €                    -    
  Project 17:   €                    -    
  Project 18:   €                    -    
  Projecten (overige)  €             1.390,00   €           1.500,00  
  saldo  €             1.189,66   €                     -     €              103,74  

     €      50.263,28   €     42.100,00   €     43.961,27  

Reserve liquide middelen per balansdatum  €           9.236,11- 
 



 
 
     

 
 
 

Fondsen van doelprojecten Dit jaar  Uitgegeven Doel Stand fonds 

Zending en tiende 2534 600 Bijbelschool – 300 
Missionswerk (D) - 300 

5802 

Bouwfonds 1720  -  4589 

Studiefonds 120 - 
 
 1244 

Multimedia 420 41 Update Easy-Worship 335 

Maasbracht 50 -  1768 

Sociaal Fonds 370 -  2364 

Sociaal Fonds Asielzoekers 2240 2220 Iraans gezin in Landgraaf 
en 1 persoon Brunssum 

120 

Bijbelwinkel Ezra 120 120 Ondersteuning winkel 0 

Jeugdwerk 120 120 Lopende activiteiten 0 

Kinderhulpwerk 90 90 Vrij project KHW 0 

Keuken Catering 20 20 Benodigdheden keuken 0 

Renovatie keuken 211,50 211,50 Verbetering keuken 0 

 
 
 

 
 
     

Begroting 2015 
 
 
Inkomsten 
 Begroting 2014 Rekening 2014 Begroting 2015 
Giften 24.000 21.750 21.000 
Collecten 4.500 3.350 3.500 
Giften voor reiskosten 300 1.585 1000 
Keuken – koffiegeld 1.000 800 800 
Huur woning 6.000 5.855 6600 
Diversen 500 400 400 
Activiteiten 0 4.415 4000 
Projecten 5.800 5.302 3500 
    
Totaal 42.100 43.457 40.800 
 
 Uitgaven 
 Begroting 2014 Rekening 2014 Begroting 2015 
Vergoeding pastor 19.750 19.727 4.950 
Reis- en verblijfkosten vergoeding 
sprekers 

  1.500 

Aflossing geldlening 0 2.000 1.800 
Energie en water 5.000 1.210 4.200 
Belastingen en verzekeringen 2.300 2.360 2.450 
Gebouw 1.800 970 1.200 
Bureaukosten, internet, bankkosten etc. 1.250 1.380 1.250 
Reis- en verblijfkosten, ophaaldienst 1.400 2.670 2.100 
Benodigdheden keuken 320 310 350 
Kosten representatie, samenkomsten,  
evangelisatie, e.d. jeugd en kinderwerk 

1.080 520 1.000 

Activiteiten 750 4.610 4.400 
Projecten (incl. tiende gemeente) 8.450 7.596 5.200 
Saldo 0 104 10.400 
Totaal 42.100 43.457 40.800 
 
 
Het begrote positief saldo (indien gerealiseerd) zal besteed worden aan het wegwerken van het negatief 
saldo van voorgaande jaren (nog € 9230, de aanleg van centrale verwarming (uit bouwfonds) en 
mogelijk nog een stuk (noodzakelijk) renoveren van het gebouw. Voor 2016 stel ik voor extra geld uit te 
trekken voor extra evangelisatie-activiteiten.  


