Stichting Beheer Vergadering van Gelovigen te Urk
Verkorte staat van baten en lasten over 2021

Verkorte staat van baten en lasten
BATEN
Opbrengst werk voor de Heer (1)
Opbrengst behoeftigen (1)
Opbrengst ongelabeld (1)
Overige opbrengsten (2)

2021
€ 8.505
€ 4.577
€ 10.037
€
91

2020
€ 8.619
€ 4.064
€ 5.821
€
65

TOTAAL BATEN

€ 23.210

€ 18.569

LASTEN
Lasten werk voor de Heer (3)
Lasten huisvesting en jeugdwerk (4)
Algemene kosten (5)

€ 6.867
€ 8.250
€ 3.646

€ 7.558
€ 2.700
€ 2.836

TOTAAL LASTEN

€ 18.763

€ 13.094

Batig saldo

€ 4.447

€ 5.476

Toelichting
(1) Opbrengsten worden gerealiseerd uit wekelijkse collecten, vaste bijdragen en donaties via givt.
(2) In 2019 is een voorraad liedbundels aangeschaft. De liedbundels werden tegen kostprijs verkocht.
In 2020 is besloten om de voorraad liedbundels geheel in de kosten te nemen. Eventuele opbrengsten
worden als overige opbrengsten beschouwd.
(3) Lasten werk voor de Heer bestaan uit ondersteuning van missionair werk in Nederland en in Roemenië.
(4) Huur ruimten neemt toe t.o.v. vorige periode omdat toen de huur was opgezegd vanwege COVID-19.
(5) Algemene kosten bestaan uit bankkosten, websitekosten en diverse kleine aanschaffingen voor
gebruik bij het jeugdwerk en kleine presentjes bij gelegenheden.
Overige gegevens
De Stichting heeft in haar meerjarenbeleidsplan ten doel gesteld om jaarlijks een overzicht te bieden op
welke wijze zij heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van haar doelstellingen. Deze verwezenlijking
is vrijwel geheel af te leiden uit bovenstaand exploitatieoverzicht en de toelichting. Het bestuur is altijd
bereid om nadere toelichting te geven.
Een aanzienlijk deel van het batige saldo is gereserveerd met als doel het bieden van hulp en ondersteuning aan behoeftigen en mensen in nood, zoals statutair ten doel is gesteld. Dit geschiedt op de
daartoe bestemde bankrekening volgend uit de statuten en het meerjarenbeleidsplan.
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