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Inleiding 

 

Dit financiële verslag bevat een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten die in 2016 via de 

Stichting Beth Hanan zijn uitgevoerd in het kader van het beheer van de diverse Fondsen van de 

'Vergadering van Gelovigen' in Ermelo. 

Van ieder Fonds wordt een kort overzicht gegeven van het verloop van het saldo en de eventuele 

bijzonderheden. 

Een totaaloverzicht van de opbrengsten van de collecten is eveneens in dit verslag opgenomen. 

Voor de volledigheid is ook een eindbalans per 31 december 2016 opgenomen. 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 

In dit financieel verslag zijn, in sommige gevallen, uit privacy overwegingen geen namen van werkers 

of andere betrokken personen of instanties opgenomen. Deze informatie kan onder voorwaarden bij 

de penningmeester worden opgevraagd.    
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Financieel overzicht 2016 

 

 

Het financieel overzicht bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

Balans stichting     Blz. 4  

Toelichting op de balans   Blz. 6 

Exploitatie overzicht stichting   Blz. 11 

Toelichting op het exploitatieoverzicht  Blz. 12 
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Balans stichting 
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Toelichting balans stichting 

 

De balans positie van de stichting wordt gevormd door de ontvangen financiële middelen en de 

toewijzing aan de diverse fondsen en projecten. 

De liquide middelen worden zo veel mogelijk beheerd via spaarrekeningen. De saldi van de 

betaalrekeningen worden zoveel mogelijk afgestemd op de verwachte inkomsten en uitgaven voor 

een periode van 3 maanden. 

Toelichting per rubriek van de balans:  

 

1. Roerende goederen. 

 

2. Vorderingen / Debiteuren. 

 

3. R.C. Penningmeester. 

 

4. Kas. 

Er wordt gestreefd het bedrag in Kas niet hoger te laten zijn dan ca. €.750,00. Contante 

liquide middelen worden regelmatig afgestort naar de giro betaalrekening. 

 

5. Giro betaalrekening. 

Deze betaalrekening wordt gebruikt voor alle inkomende en uitgaande betalingen. 

Er wordt naar gestreefd het saldo niet hoger te laten oplopen dan noodzakelijk voor de 

verwachte uitgaande geldstroom voor de komende 3 maanden. Een hoger saldo wordt 

verlaagd door gelden over te boeken naar een spaarrekening. 

 

6. Giro spaarrekening. 

Deze spaarrekening met een rentepercentage van gemiddeld 0,5% wordt aangehouden om 

niet direct benodigde liquide middelen onder te brengen. 

 

7. Evangelisatie 

Dit jaar werd afgesloten met een negatief saldo. Er zijn geen donaties ontvangen. De 

uitgaven van € 148,15 waren bestemd voor lokale evangelisatie activiteiten in het kader van 

Gewis.  
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8. Bijzondere Nood / Diakonie 

In bijzondere omstandigheden worden vanuit dit fonds personen financieel ondersteund. Dit 

jaar zijn donaties ontvangen ten behoeve van vluchtelingen en asielzoekers. Personen zijn 

ondersteund waar nodig. Er is een eenmalige gift van € 50,00 gedaan. 

 

  

 

10. Projectbestemmingen 

Ten behoeve van de volgende bestemmingen zijn giften ontvangen en doorgestuurd: 

 

- Fjen Klaassen – Missionaire opleiding 

- Jodi Boyd – Togo Ziekenhuis project 

- Hulpproject Stichting Bootvluchteling 

- Diverse bestemmingen t.b.v. particuliere donateurs 

 

Het saldo per 31.12.2016 betreft de bedragen die in Januari 2017 aan de desbetreffende 

bestemmingen zal worden overgemaakt. Het verschil tussen onderstaande specificatie en de 

balans op pagina 4 komt voort uit het feit dat er in 2015 nog een boeking van € 90,- is gedaan 

nadat de beginbalans is overgenomen naar 2016. Dit is later niet nogmaals gedaan, waardoor 

dit verschil is ontstaan. Er is geprobeerd dit weer sluitend te krijgen, maar dit bleek niet 

mogelijk.  

 

 
 

 

11. Project collectes 

 

Het saldo op de balans betreft het deel dat nog niet is overgemaakt aan de organisatie die 

het desbetreffende project uitvoert. 
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12. Reserve Onderhoud 

Ten behoeve van de kosten voor het samenkomen wordt van ieder gemeentelid een 

maandelijkse bijdrage gevraagd om deze kosten te kunnen betalen. Historisch is een reserve 

opgebouwd in de jaren dat er een hoger bedrag aan bijdragen werd ontvangen dan dat er 

kosten waren.  

De resultaten over 2016 ter hoogte van € 1.085,93 zijn ten laste  gebracht aan het saldo van 

de onderhoudsreserve.  

 

13. Schulden / crediteuren 

Dit betreffen declaraties die in de maand December zijn ingediend en die in Januari 2017 

zullen worden betaald. Per 31-12-2016 geen saldo. 

 

14. R.C. Penningmeester 

 

15. Resultaat 2016 

Het resultaat wordt negatief afgesloten met een bedrag van € 1.085,93 en wordt ten laste 

gebracht van de reserve onderhoud. 
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Exploitatieverzicht Onderhoud  
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Toelichting exploitatie onderhoud 

 

16. Bijdragen 

Er werd in totaal € 12.166,58 aan bijdragen ontvangen. Dit bedrag is inclusief de rente op de 

spaarrekening van € 91,58. 

 

 

 
 

17. Rente 

De totale renteopbrengsten in 2016 bedroegen € 91,58 en had betrekking op de giro 

spaarrekening. 
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18. Uitgaven 

De totale uitgaven bedroegen  13.252,51. De specificatie is als volgt: 

 

 
 

Ter vergelijking volgt een overzicht van de uitgaven in de voorgaande jaren: 
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