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Ontmoetingskerk Rijssen
T.a.v. de leden van de Kerkenraad
Boomkamp 4
7461 AX  RIJSSEN

Rijssen, 21 maart 2018

Geachte leden,

Inleiding

Algemeen

De organisatie is opgericht als kerkgenootschap.

Hoogachtend,
Accountantskantoor Pouw B.V.

A.W.H. Pouw Samensteller:  E.J. Willemink
Accountant-Administratieconsulent 

De loonadministratie wordt door ons kantoor gevoerd. De aangifte loonbelasting wordt door ons kantoor samengesteld. 

Met betrekking tot de belastingen valt de kerkgenootschap onder de eenheid Belastinginspectie Oost/kantoor Almelo 
en is daar bekend onder het fiscale nummer 002556194.

Met betrekking tot de belastingen valt de genootschap onder de eenheid Belastinginspectie Oost/kantoor Almelo.

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Ontmoetingskerk Rijssen 
gevestigd aan de Boomkamp 4 te Rijssen.

Hierbij brengen wij uw rapport uit omtrent de jaarrekening 2017.

Oosterhofweg 14, 7461 BV Rijssen
Postbus 364, 7460 AJ Rijssen
Tel.  0548-512737
Fax. 0548-520813
Kvk Enschede nr 08177029
Beconnr. 189558  jaarrekening 2017 pagina 3 van 20



 

Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur van de vennootschap

Rijssen, 21 maart 2018

Accountantskantoor Pouw B.V.

A.W.H. Pouw Samensteller:  E.J. Willemink
Accountant-Administratieconsulent 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en
financiële verslaggeving toegepast.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Jaarverslag Jaarverslag

De jaarrekening van Ontmoetingskerk Rijssen te Rijssen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met
de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Ontmoetingskerk Rijssen. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken
met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2017 31-12-2016

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 667.727 644.444 
Vorderingen en overlopende activa 6.098 18.778 
Kortlopende schulden en overlopende passiva (31.657) (23.858)

Werkkapitaal 642.168 639.364 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 106.831 45.000 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare midde len 748.999 684.364 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 571.223 517.661 
Voorzieningen 177.776 166.703 

748.999 684.364 

2017

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva (7.799)
Afname vorderingen en overlopende activa (12.680)
Toename liquide middelen 23.283 

2.804 

De liquide middelen zijn in 2017 toegenomen met € 23.283 ten opzichte van 2016.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2017 gestegen met € 2.804 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Bespreking van de resultaten
(in euro's)

2017 2016

€
In % van de 

baten €
In % van de 

baten

Baten 424.450 100,0 419.684 100,0 

424.450 100,0 419.684 100,0 

Pastoraat/Personeelskosten 202.821 47,8 253.475 60,4 
Afschrijvingskosten 7.063 1,7 - - 
Lasten kerkelijke gebouwen 28.110 6,6 28.159 6,7 
Lasten kerkdiensten/catechese ed. 29.313 6,9 37.919 9,0 
Verplichtingen/bijdragen andere organen 62.630 14,8 65.121 15,5 
Kosten beheer c.a. 40.618 9,6 41.812 10,0 

Som der exploitatielasten 370.555 87,4 426.486 101,6 

Exploitatieresultaat 53.895 12,6 (6.802) (1,6)

Rentelasten/bankkosten (333) (0,1) (338) (0,1)

53.562 12,5 (7.140) (1,7)

2017

Toename baten 4.766 

Afname pastoraat/personeelskosten (50.654)
Toename afschrijvingskosten 7.063 
Afname lasten kerkelijke gebouwen (49)
Afname lasten kerkdiensten/catechese ed. (8.606)
Afname verplichtingen/bijdragen andere organen (2.491)
Afname kosten beheer c.a. (1.194)

Per saldo toename som der exploitatiekosten (55.931)

Afname exploitatieresultaat 60.697 

Toename financiële baten en lasten 5 

Afname saldo 60.702 

De specificatie van de stijging van het saldo met € 60.702 ten opzichte van 2016, is als volgt:

Jaarverslag Jaarverslag

Saldo

 jaarrekening 2017 pagina 6 van 20



 

Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1

Bedrijfsgebouwen en terreinen 45.000 45.000 
Inventaris 61.831 - 

106.831 45.000 

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 2

Belastingen en sociale lasten 1.367 2.158 
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 4.731 16.620 

6.098 18.778 

Liquide middelen 3 667.727 644.444 

780.656 708.222 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2017
(voor resultaatbestemming)
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Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2017 31 december 2016

Vermogen 4

Kapitaal 517.661 524.801 
Saldo boekjaar 53.562 (7.140)

571.223 517.661 

Fondsen 5

Nieuwbouw- en onderhoudsfonds 177.776 166.703 

177.776 166.703 

6

Belastingen en sociale lasten 4.520 10.897 
Overige schulden 2.206 3.399 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 24.931 9.562 

31.657 23.858 

780.656 708.222 

Balans per 31 december 2017 (voor 
resultaatbestemming)

Vreemd vermogen korte termijn
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

Toelichting 2017 2016

Baten 7 424.450 419.684 

424.450 419.684 
Pastoraat/Personeelskosten 8 202.821 253.475 
Afschrijvingskosten 9 7.063 - 
Overige lasten 10

Lasten kerkelijke gebouwen 28.110 28.159 
Lasten kerkdiensten/catechese e.d. 29.313 37.919 
Verplichtingen/bijdragen andere organen 62.630 65.121 
Kosten beheer c.a. 40.618 41.812 

Som der exploitatiekosten 370.555 426.486 

Exploitatieresultaat 53.895 (6.802)

Rentelasten/bankkosten (333) (338)

Financiële baten en lasten 11 (333) (338)

53.562 (7.140)

Saldo boekjaar 53.562 (7.140)

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Baten en lasten 2017 Winst- en verliesrekening 2017

Saldo
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Ontmoetingskerk Rijssen

Rechtsvorm

Kerkgenootschap

Zetel

Rijssen

Activiteiten

Adres

Boomkamp 4
7461 AX Rijssen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiv a

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere
waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie verricht met name activiteiten op het gebied van: Kerkgenootschap

 jaarrekening 2017 pagina 10 van 20



 

Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Inventaris

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Fondsen

Nieuwbouw- en onderhoudsfonds

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De voorziening nieuwbouw- en onderhoudsfonds betreft te verwachten toekomstige uitgaven aaan onderhoud,
gebaseerd op een onderhoudsplan. De kosten worden in voorafgaande jaren van onderhoud zo geleidelijk mogelijk
verdeeld tot aan de datum van uitgaven.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Vorderingen op korte termijn worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
vordering.
In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar
hebben.

De inventaris wordt gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

Algemene toelichting en grondslagen voor 
financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de bepaling van de baten en lasten

Baten

Pastoraat/Personeelskosten

Afschrijvingskosten

Overige lasten 

Rentelasten/bankkosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Hierin zijn opgenomen de baten van de kerkgebouwen en -lokalen, de ontvangen rente, de opbrengst van de vaste
vrijwillige bijdragen, ontvangen bijdragen voor "Ons Kontakt", verkoop van collectebonnen, collecten voor kerk, rente en
aflossing, jeugdwerk, huwelijk. Ook giften/donaties zijn hier ondergebracht alsmede het verjaardagsfonds.

Voor een gemeente onder de Protestanse Kerk Nederland bestaan predikantslasten uit twee stromen: 

De overige lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

De rentelasten/bankkosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

De kosten van de kerkelijk werker en kosters worden direkt door de plaatselijke gemeente betaald.

1. De plaatselijke kerk betaalt aan de predikant de tegemoetkoming in de premie ziektekosten, onkostenvergoedingen
en verhuiskosten bij vestiging van de predikant.  

2. Afdracht aan centrale kas predikanten (landelijk) van de bezettingsbijdrage, waarin het gehele traktement
verdisconteerd is, als ook de premies. Uit deze bezettingsbijdragen worden rechtstreeks aan de predikanten en derden
uitbetaald o.a. het gehele traktement (het gemeentedeel en predikantendeel), vakantietoeslag, periodieke verhogingen,
eindejaarsuitkering, jubileumgratificatie, kosten studieverlof, wachtgelden en bijdragen in pensioenpremies.   
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Gebouwen en 
terreinen

Inventaris Totaal

1 2 3
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:

Kerkgebouwen - - - 45.000 - 45.000 

- - - 45.000 - 45.000 

Overzicht mutaties 2017:

Stand 31 december 2016 - - - 45.000 - 45.000 
Investeringen - - - - 68.894 68.894 
Afschrijvingen - - - - (7.063) (7.063)

Stand 31 december 2017 - - - 45.000 61.831 106.831 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017:

Kerkgebouwen - - - 45.000 68.894 113.894 
Afschrijvingen - - - - (7.063) (7.063)

- - - 45.000 61.831 106.831 

Afschrijvingspercentage: 0% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa: 31-12-2017 31-12-2016

Belastingen en sociale lasten 1.367 - 1.367 2.158 
Kortlopende vorderingen en overlopende activa 4.731 - 4.731 16.620 

6.098 - 6.098 18.778 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen pensioenpremies 1.367 2.158 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Overlopende activa 31-12-2017 31-12-2016

Collectes - 332 
Rente spaar- en depositorek. - 4.605 
Verjaardagsfonds - 1.310 
Vooruitbetaalde kosten 100 373 
Ontvangsten VVB - 3.858 
Energiebelasting 3.497 3.226 
Afrekening energie 163 2.143 
Overige bijdragen 971 773 

4.731 16.620 

3) Liquide middelen

ABN-Amro 594026229 26.313 21.338 
ABN-Amro 421337974 1.971 936 
ABN-Amro 410968188 161 59 
ING-Bank 822581 7.844 5.284 
ABN-Amro 559482213 VVB 21.187 4.158 
ABN-Amro 535672969 1 1 
ABN-Amro 412590220 610.250 612.668 

667.727 644.444 
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

4) Vermogen

31-12-2017 31-12-2016

Kapitaal 517.661 524.801 
Saldo boekjaar 53.562 (7.140)

571.223 517.661 

Nadere specificatie en verloop van het vermogen:

Kapitaal

Beginkaptaal 
op 01-01-2017

Saldo over de 
periode 2017

Eindkapitaal 
op 31-12-2017

Ontmoetingskerk Rijssen 517.661 53.562 571.223 

5) Fondsen

31-12-2017 31-12-2016

Nieuwbouw- en onderhoudsfonds 177.776 166.703 
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Verloop van de fondsen:

Nieuwbouw- en onderhoudsfonds 2017 2016

Stand 1 januari 166.703 155.630 
Dotatie gedurende het boekjaar 11.073 11.073 

Stand 31 december 177.776 166.703 

6) Vreemd vermogen korte termijn

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2017 31-12-2016

Belastingen en sociale lasten 4.520 10.897 
Overige schulden 2.206 3.399 
Overlopende passiva 24.931 9.562 

31.657 23.858 

Nadere specificatie van het vreemde vermogen korte termijn

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 4.520 10.897 

Overige schulden

Te betalen netto salarissen 2.206 3.399 

Overlopende passiva

Vooruitontvangen vaste bijdrage 6.275 4.155 
Door te betalen collectes/giften - 322 
Vergoedingen kerkelijk werker - 962 
Kantinebenodigdheden 36 - 
Afdracht centrale kas PKN 6.849 - 
Pensioenfonds 1.241 - 
Geoormerkt geld t.b.v. kinderkerk/nevendiensten 4.281 - 
Kosten jeugdwerk - 1.016 
Bankkosten 18 39 
Diversen 3.717 480 
Kosten kerkdiensten 264 338 
Administratiekosten 2.250 2.250 

24.931 9.562 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

 jaarrekening 2017 pagina 16 van 20



 

Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

2017 2016
7) Baten

Baten onroerende zaken 746 1.515 
Rentebaten 2.292 4.605 
Vrijwillige bijdragen 312.213 289.669 
Ontv. bijdragen "Ons Kontakt" 11.840 12.571 
Collecten kerk 38.355 30.235 
Collecten rente en aflossing 14.751 11.940 
Overige opbrengsten 44.253 69.149 

424.450 419.684 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen:

Baten onroerende zaken 

Huuropbrengst kerk/lokalen 746 1.515 

Rentebaten

Ontvangen rente op spaar-/depositorek. 2.292 4.605 

Vrijwillige bijdragen

Vaste vrijwillige bijdragen 312.213 289.669 

Ontv. bijdragen "Ons Kontakt"

Ontv. bijdragen "Ons Kontakt" 11.840 12.571 

Collecten kerk

Collecten kerk 38.355 30.235 

Collecten rente en aflossing

Collecten onderhoud kerkelijke gebouwen 14.751 11.940 

Toelichting op de baten en lasten
Toelichting op de winst- en 
verliesrekening
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

2017 2016

Toelichting op de baten en lasten
Toelichting op de winst- en 
verliesrekening

Overige opbrengsten

Schenkingen/legaten/erfenissen 14.431 28.595 
Giften - 231 
Huwelijk 3.725 4.306 
Verjaardagsfonds 5.902 9.184 
Collecte plaatselijk jeugdwerk 1.735 866 
Begravenis 680 - 
Coll. gem. arbeid tbv quotum - 71 
Ov. bijdr. levend geld/verkoop collectebonnen  17.780 25.896 

44.253 69.149 

8) Pastoraat/Personeelskosten

Kerkelijk werker en kosters 72.233 124.238 
Predikanten 130.588 129.237 

202.821 253.475 

Nadere specificatie kerkelijk werker en kosters en predikanten 

Kerkelijk werker en kosters

Salarissen, vakantiegeld, vergoedingen -/- huurinhouding 52.603 92.937 
Sociale lasten 16.029 23.150 
Overige kosten 3.601 8.151 

72.233 124.238 

Predikanten 

Afdrachten centrale kas PKN 110.329 107.097 
Tegemoetkoming ziektekostenverzekeringen, vergoedingen 20.259 22.140 

130.588 129.237 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting:

9) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 7.063 - 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er 2,2 werknemers in dienst. (Vorige periode: 2,6).
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

2017 2016

Toelichting op de baten en lasten
Toelichting op de winst- en 
verliesrekening

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijving inventaris 7.063 - 

10) Overige lasten 

Lasten kerkelijke gebouwen 28.110 28.159 
Lasten kerkdiensten/catechese e.d. 29.313 37.919 
Verplichtingen/bijdragen andere organen 62.630 65.121 
Kosten beheer c.a. 40.618 41.812 

160.671 173.011 

Nadere specificatie van de overige lasten 

Lasten kerkelijke gebouwen 

Verlichting, verwarming en water 11.249 12.564 
Onderhoud kerkelijke gebouwen 15.465 12.732 
Belastingen/verzekeringen 1.396 2.863 

28.110 28.159 

Lasten kerkdiensten/catechese e.d.

Kosten kerkdiensten 3.188 8.292 
Overige kosten kerkdiensten/catechese 2.269 1.827 
Kosten wijkwerk en gemeente-avonden 3.168 2.375 
Kosten jeugdwerk 2.318 10.022 
Kosten orgelspel 2.831 1.026 
Kosten preekbeurten 10.419 14.377 
Kosten pastorale avonden 3.865 - 
Kosten Alpha cursus 1.255 - 

29.313 37.919 

Verplichtingen/bijdragen andere organen 

Kerkrentmeesterlijk quotum 16.485 13.260 
Afdrachten solidariteitskas 8.000 7.720 
Doorbetaling (niet-) diaconale collecten/bijdragen 38.145 44.141 

62.630 65.121 
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Ontmoetingskerk Rijssen Ontmoetingskerk Rijssen
gevestigd te Rijssen gevestigd te Rijssen

(in euro's)

2017 2016

Toelichting op de baten en lasten
Toelichting op de winst- en 
verliesrekening

Kosten beheer c.a.

Kosten Ons Kontakt 11.064 10.872 
Bureaubehoeften en drukwerk 10.693 12.007 
Kosten telecommunicatie 1.080 1.002 
Kosten administratie & LRP 5.922 9.388 
Kosten jaarboekjes 1.445 2.403 
Kantinebenodigdheden 3.737 3.569 
Contributies/abonnementen 2.083 518 
Diverse kosten beheer c.a. 331 553 
Vergoeding vrijwilliger 1.500 1.500 
Kosten multimedia 2.763 - 

40.618 41.812 

11) Financiële baten en lasten

Rentelasten/bankkosten (333) (338)

Per saldo een last / last (333) (338)

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:

Rentelasten/bankkosten 

Bankkosten 333 338 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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