Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag
baten
bijdragen gemeenteleden
giften en collecten
opbrengsten uit bezittingen
overige baten zoals
inkomsten uit onderwijs
basare
subsidies
financiële baten
totale baten

Financieël jaarverslag 01.01. - 31.12.2017

2017
72.040
31.522
20.301

lasten
direkte kosten van omzet
personeelskosten
huisvestingskosten

2017
8.183
89.645
34.032

18.736
9.871
15.464
1.748

kantoorkosten
verkoopkosten
algemene kosten
buitengewone lasten

13.320
6.100
19.454
1.019

169.682

totale lasten

171.753

Toelichting
De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten en
andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere
kerkelijke activiteiten vinden plaats. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar
zullen daarom niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.
De DEGiH ontvangt geen overheidssubsidie, behalve voor de instandhouding van haar
kerkgebouw dat een rijksmonument is. Zij zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun
activiteiten. Leden geven naar draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden.
Ook organiseert zij jaarlijks twee kledingbeurzen en een kerstmarkt waarvan de inkomsten de
gemeente ten goede komen. Verder heeft de gemeente inkomsten door verhuur van de kerk en
de bijgebouwen. Ter bekostiging van noodzakelijke reparaties houdt de gemeente een kleine
financiële buffer aan.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikanten en de administratief medewerker. Daarnaast worden ook
middelen besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw met bijbehorende bijgebouwen
die nodig zijn voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en
verzekeringen) en voor een klein deel aan de kosten van de eigen organisatie. Onder lasten van
beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

