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FINANCIEEL VERSLAG



FINANCIEEL VERSLAG

Het jaar 2021 was evenals het voorafgaande jaar in menig opzicht zeer bijzonder. Het werd  gedomineerd
door COVID 19. De maatregelen die zijn getroffen om deze pandemie te bestrijden hadden en hebben een
duidelijke invloed op het functioneren van onze geloofsgemeenschap.  Voor meer details wordt verwezen naar
het Jaarverslag Remonstrantse Gemeente Eindhoven 2021. (Niet te verwarren met de Jaarrekening 2021 zoals
die nu voorligt.)

In zijn algemeenheid laten de cijfers over 2021 een iets beter beeld zien dan die uit 2020.
En dat is positief. 
Het totale resultaat van € 4.702 winst moet voor de vergelijkbaarheid met de begroting gecorrigeerd worden
met de (niet gerealiseerde) koerswinst van € 9.533 zodat op vergelijkingsbasis een totaal verlies van € 4.831
ontstaat ten opzichte van het begrote verlies van € 21.465. En dit mag ook positief genoemd worden.

Maar een voortdurend punt van zorg is het niveau van de bijdragen van de leden en vrienden. Gelet op de
begrote lasten voor 2022 (€ 85.900) en het aantal ingeschreven leden en vrienden (132) betekent dat de
bijdrage per lid/vriend (85.900/132)= € 650,- moet zijn. Helaas wordt er stelselmatig te weinig aan bijdragen
ingeboekt om de lasten  te kunnen bekostigen.

Niet alleen overlijden en vertrek van leden/vrienden is daar de oorzaak van maar juist ook omdat 34 leden/
vrienden geen financiële bijdrage leveren. Dat is ongeveer 25% van het totaal aantal leden en vrienden.
De continuïteitsvraag van onze Remonstrantse Gemeente Eindhoven is daarmee aan de orde. Het huidige
aantal leden/vrienden zouden de lasten op moeten brengen. 

Enkele punten uit de jaarrekening 2021 worden hier kort toegelicht.

OPBRENGSTEN
1. Effecten. De aandelen RDS (Shell) hebben een (niet gerealiseerde) koerswinst van circa € 9.500,=
opgeleverd. Vorig jaar was dat nog een (niet gerealiseerd) koersverlies van €23.449.
2. Het dividend is achter gebleven op de koerswinst stijging.
3. Verhuur van het kerkgebouw heeft voldaan aan de hogere verwachtingen ondanks COVID 19 en werd het
begrote bedrag vrijwel gerealiseerd.
4. De collectes hebben de begroting met bijna 50% overschreden en zijn daarmee terug op een niveau van
voor COVID 19. Met name de gedeeltelijk hervatting van de kerkdiensten en de oproep in de online diensten
is hier debet aan.
5. De vrijwillige bijdragen zijn 4% beneden het toch al zuinige begrote niveau gebleven.
De bijdragen tendens blijft evenwel zeer zorgelijk, zoals hierboven nog eens is uiteengezet.

LASTEN
6. Persoonskosten.
Doordat onze predikant per 1 oktober 2021 de gemeente heeft verlaten zijn de predikantskosten ruim € 11.000
lager uitgevallen dan is begroot. De kosten van gastpredikanten zijn daardoor € 995,- hoger dan begroot.
Door het uitvallen van kerkdiensten zijn er ook veel minder gastpredikanten en ook organisten nodig geweest.
Wel is gestart met pastorale ondersteuning voor de periode dat er geen eigen predikant is.
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7. Het energieverbruik is door het uitvallen van kerkdiensten en andere bijeenkomsten duidelijk teruggelopen.
Ook het grote raam, nu met dubbel glas, heeft hieraan bijgedragen.

DIVERSEN
Overzicht Collecte opbrengst 2021
Amnesty Int €   100,-
Inloophuis De Eik €   341,65
Vredesbeweging PAX €   220,80
Kuychi €   199,80
Los Hijos    €      10,-
Voedselbank Ehv     €    814,-
Open huis St Cathrien€   257,65
Inloophuis 'tHemeltje €   578,20
Leger des Heils Ehv   €   553,85
Wereld ouders  €   304,90
Leergeld      €   293,40 
Totaal      € 3.674,25 waar begroot was € 2.500,=

Opheffen budget voor Fase 2 renovatie kerkgebouw.
Hiervoor is € 20.000 ter beschikking gesteld in de Algemene Vergadering van 20 oktober 2019 en zijn tot
ultimo 2021 € 16.479,23 uitgaven geboekt. Met veel dank aan de voortdrijvende kracht van Mw A. Baan is dit
een geweldige prestatie geworden.

Ook het project restauratie van het RAAM is zeer succesvol afgesloten.
In 2021 is er nog aan kosten geboekt de laatste factuur van de firma Hagemeier, de druk en uitgaven kosten
van het RAAM boekje en zijn de uitgaven van het buitenscherm van Solyscreen overgeboekt van de Fase 2
renovatie kerkgebouw naar het budget voor het restaureren van het raam.
Hiermee is het batig saldo van het project vrijwel nul.

Legaat
begin november 2021 is het bestuur in kennis gesteld dat een eerder overleden lid van ons Kerkgenootschap
tot enige erfgenaam van de nalatenschap de Remonstrantse Gemeente Eindhoven heeft benoemd.
Het bestuur heeft de nalatenschap zuiver aanvaard.
De afwikkeling van de  boedel zal naar verwachting in mei 2022 plaats vinden.
De lopende kosten zoals notariskosten, bijdragen aan VVE, belastingen etc., in de jaarrekening vermeld onder
"Algemene Lasten",  zullen tot dat moment ten laste van de Remonstrantse Gemeenschap Eindhoven komen.
Verwacht mag worden dat een zeer aanzienlijk positief bedrag overblijft na finale afwikkeling van de boedel.
In overleg met de leden/vrienden zal te zijner tijd worden bepaald hoe en waaraan dit bedrag zal worden
besteed.

Eindhoven 28 april 2022
Hans Sander.
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Kerkgebouw 1 1

Financiële vaste activa  (1)

Effecten 39.199 29.666

 39.200 29.667

Vlottende activa

Vorderingen  (2) 1.430 7.750
Liquide middelen  (3) 197.361 198.263

 198.791 206.013

 237.991 235.680
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserves 219.593 214.891

Voorzieningen  (5)

Groot onderhoud gebouwen 15.099 15.284

Kortlopende schulden  (6)

Overige schulden en overlopende passiva 3.299 5.505

 237.991 235.680
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Opbrengsten  (7) 75.181 76.400 77.164
Baten uit beleggingen  (8) 9.533 - -

Som van de geworven baten 84.714 76.400 77.164

Som der baten 84.714 76.400 77.164

Lasten

Lasten beleggingen  (9) - - 23.449

Persoonskosten  (10) 36.279 46.515 43.406
Overige bedrijfslasten  (11) 44.842 52.700 38.637

81.121 99.215 82.043

Saldo voor financiële baten en lasten 3.593 -22.815 -28.328
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren
en van effecten  (12) 1.414 1.700 1.695
Rentelasten en soortgelijke lasten  (13) -305 -350 -290

1.109 1.350 1.405

Saldo 4.702 -21.465 -26.923

Resultaatbestemming

Overige reserves 4.702 -21.465 -26.923
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Remonstrantse Gemeente Eindhoven is feitelijk en statutair gevestigd op Dommelhoefstraat  1 A te
Eindhoven en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75764229.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Remonstrantse Gemeente Eindhoven zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE  JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Het kerkgebouw wordt gewaardeerd op € 1.

Financiële vaste activa

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde of, indien lager de beurswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. 
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Pensioenvoorzieningen worden gewaardeerd op basis van
actuariële grondslagen. De overige voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de
uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Wanneer het de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat
deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in het jaar ten laste waarvan
de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft
voorgedaan. 

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

VASTE ACTIVA

1. Financiële vaste activa

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Effecten

Effecten Abnamro bank 39.199 29.666

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Te ontvangen bijdragen 1.430 7.750

3. Liquide middelen

Abnamro 471846724 78.869 73.346
Abnamro 514339640 16.476 15.232
Triodos 2017679062 99.967 99.991
Abnamro 549341811 2.049 9.694

197.361 198.263

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2021 aanwezige
liquide middelen staan de onderneming ter vrije beschikking.

4. Reserves en fondsen

Overige reserves 219.593 214.891

219.593 214.891

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Remonstrantse Gemeente Eindhoven te Eindhoven

___________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 12 -

___________________________________________________________________________________________________________



2021

€

2020

€

Overige reserves

Stand per 1 januari 214.891 241.814
Resultaatbestemming boekjaar 4.702 -26.923

Stand per 31 december 219.593 214.891

5. Voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 15.284 12.180
Dotatie 6.000 6.000
Onttrekking -6.465 -40.314
Bijdragen van derden 280 37.418

Stand per 31 december 15.099 15.284

6. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bijdragen 3.299 5.505
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
7. Opbrengsten

Verhuur kerkgebouw 24.499 24.800 -301 14.724
Vrijwillige bijdragen 46.908 49.000 -2.092 59.896
Doorzendcollecten 3.674 2.500 1.174 2.444
Subsidies 100 100 - 100

75.181 76.400 -1.219 77.164

8. Baten uit beleggingen

Koersresultaat effecten 9.533 - 9.533 -

Na aftrek van de kosten van beleggingen bedraagt het nettoresultaat van beleggingen € 9.533 (2020 € -
23.449)
9. Lasten beleggingen

Koersresultaat effecten - - - 23.449

10. Persoonskosten

Lonen en salarissen

Kosten predikant 29.446 40.000 -10.554 38.695
Onkosten predikant 851 2.300 -1.449 1.899

30.297 42.300 -12.003 40.594

Overige persoonskosten

Viaticum en onkosten gastpredikanten Eindhoven 2.995 2.000 995 978
Viaticum en onkosten gastpredikanten Zuid Limburg 608 550 58 486
Vergoeding organisten Eindhoven 1.100 1.500 -400 1.238
Vergoeding organisten Zuid Limburg 220 165 55 110
Overige kosten pastoraat 1.059 - 1.059 -

5.982 4.215 1.767 2.812

11. Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten 12.800 13.800 -1.000 12.996
Algemene lasten 32.042 38.900 -6.858 25.641

44.842 52.700 -7.858 38.637

Huisvestingslasten

Gas water licht 3.200 4.000 -800 2.609

transporteren 3.200 4.000 -800 2.609
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Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€

Realisatie
2020

€
Transport 3.200 4.000 -800 2.609

Verzekeringen pand 1.115 1.400 -285 1.287
Schoonmaakkosten 2.485 2.400 85 3.100
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen 6.000 6.000 - 6.000

12.800 13.800 -1.000 12.996

Algemene lasten

Kosten kerkblad VO 4.112 3.000 1.112 2.798
Betaalde doorzendcollecten 3.674 2.500 1.174 2.444
Afdracht Remonstrantse Broederschap 6.600 7.000 -400 7.150
Bestuurskosten inclusief huismeester 8.508 8.000 508 7.631
Kosten commissie (kerk) diensten 805 2.500 -1.695 1.617
Kosten commissie (kerkelijke) activiteiten 257 500 -243 299
Telefoonkosten 602 600 2 564
Publiciteit en vriendenwerving 300 300 - 300
Kosten De Nieuwe Lente/Innovatiekosten - 9.000 -9.000 -
Kosten notaris en vve 3.727 - 3.727 -
Diverse bedrijfskosten 2.384 3.500 -1.116 1.284
Onderhoud kleine inventaris 1.073 2.000 -927 1.554

32.042 38.900 -6.858 25.641

Financiële baten en lasten

12. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Dividend uit effecten 1.414 1.700 -286 1.695

13. Rentelasten en soortgelijke lasten

Kosten bank -305 -350 45 -290
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