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Voorwoord 
 
Met genoegen presenteren wij hierbij het financieel verslag over 2018 waarin wij verantwoording afleggen 
over de financiën van onze gemeente. In dit verslag komt de staat van baten en lasten met toelichting aan de 
orde.  
 
Wij vertrouwen hiermee inzicht te geven in de financiële situatie van Ons Geloof. De penningmeester is graag 
beschikbaar voor vragen via geven@onsgeloof-rotterdam.nl.  
 
Alle lof aan onze God.  
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Exploitatieoverzicht 2018 
 
Opbrengsten 
Resultaat 2017          317 
Collecten en Giften    20.751 
Bestemmingsopbrengsten      3.693 
Fondsenwerving        6.043 
      ____________+ 
Totaal opbrengsten 2018    30.804 EUR 
 
 
Lasten 
Huisvesting en onderhoud     5.560   
Gemeente-zijn          339 
Kantoorkosten          725 
Personeelskosten         195 
Loonheffingen     10.451 
Netto loon       3.190 
Autokosten       1.799 
Representatiekosten       1.057 
Bankkosten           390 
Contributies en abonnementen        200 
Activiteiten voor leden      1.608 
Evenementen en cursussen     2.446 
Inkoop        1.309 
Kosten fondsenwerving         443 
Voorziening       1.092 

____________+ 
Totaal lasten 2018    30.804 EUR 
 
 
Ons Geloof heeft in 2018 geen schulden/leningen en geen kapitaal in gebouwen of grond.  
Het kapitaal van Ons Geloof bestaat uit schenkingen, fondsenwerving en eventuele overschotten uit de 
jaarlijkse exploitatie.  
We zijn een relatief kleine gemeenschap en we doen voldoende investeringen met onze middelen om zo de 
doelen van onze kerk te bereiken. We zien graag dat ons ledenaantal toeneemt, vandaar dat we veel 
investeren in representatie en activiteiten voor zowel kerkleden als voor de omgeving. 
Bovenstaande tabel toont dat het netto loon niet in verhouding staat met de betaalde loonbelasting over 2018. 
Reden daarvoor is dat wij, vanwege onvoldoende opbrengsten, in 2017 en 2018 helaas niet altijd het loon van 
onze kerkleider (tevens voorzitter) hebben kunnen uitbetalen. Daarnaast heeft er in 2018 een splitsing 
plaatsgevonden. Wij en de voormalige zustergemeenschap hebben een betalingsregeling getroffen met onze 
kerkleider waarbij de loonkosten naar verhouding werden verdeeld tussen de twee gemeenschappen. Het 
achterstallige loon en de loonheffingen zijn in de loop van 2018 voldaan door ons en de voormalige 
zustergemeenschap. Wij zijn dankbaar voor ieders medewerking in deze. Zie bovenstaande tabel voor 
betalingen van loon en loonheffingen die door onze gemeenschap zijn voldaan.   
Onder bestemmingsopbrengsten wordt verstaan: betalingen voor zomerkamp, bijdragen voor studieweekend 
etc.  
De voorziening genoemd in de tabel is getroffen voor een nieuwjaarsconferentie in januari 2019 voor zowel 
leden als andere geïnteresseerden.  
 
Meer info over ANBI vereisten voor gegevenspublicatie: 
Welke gegevens moet een ANBI organisatie publiceren op internet? (uitzonderingen) 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/gegevens_van_een_anbi_publiceren_op_een_internetsite/uitzonderingen

