Toelichting bij de jaarrekening over boekjaar 2018.
Algemeen
Het jaar 2018 is met een positief saldo afgesloten.
Het afgelopen jaar is in de kapel vernieuwd of aangeschaft:
- 130 gestoffeerde stoelen voor de kerkzaal
- nieuwe boeken aangeschaft of aangevuld voor de bibliotheek
- lap top voor de ledenadministratie en AVG gegevens
- klokthermostaat in de kerkzaal
- lesmethode voor de kindernevendienst
- dak van de kerkzaal gerepareerd na stormschade van november 2017
- waar nodig klein onderhoud uitgevoerd
•
•
•
•
•

Alle kinderen en jongeren, evenals de gemeenteleden/bezoekers hebben een
kerstattentie ontvangen.
Plaatsten we in 2017 een container voor de ruilwinkel “Second Chance”, in december
2018 moest deze op last van de gemeente Rotterdam worden verwijderd.
In maart hebben we ons contract bij de ISS groep opgezegd wegens de vele problemen
met het copieerapparaaat. Alle drukwerk wordt nu verzorgd door “Kijk op Welzijn” te
Barendrecht.
De jaarnota van energie bedrijf Eneco was flink hoger dan vorige jaren. Maandtermijn is
verhoogd m.i.v. november van € 224,00 naar € 398,00 per termijn.
Per 1 januari 2019 worden alle kosten van activiteiten op declaratiebasis betaald.

Deze financiële cijfers zijn opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving.
Activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde.
Baten en lasten worden opgenomen op het moment dat deze zijn gerealiseerd.

Vergelijkende cijfers
De financiële overzichten over 2018 wijken niet af van de cijfers over 2017, voor beide is de
Anbi-wet en regelgeving gevolgd.

Afschrijvingen
Het gebouw en de inventaris worden op de voor deze onderdelen geldende wijze afgeschreven.

Collectebonnen
In de administratie worden alleen verkochte collectebonnen geadministreerd.

Doorzendcollecten
De doorzendcollecten worden apart in de balans geadministreerd. Dit jaar hebben we de extra
maandelijkse collecte gehouden voor:
• Israël en de Bijbel € 735,70
• Stichting de Hoop € 550,70
• Camps4Kids € 558,10
• SDOK € 543,98
• Bridge to Light € 590,05
• Stichting Charité € 434,70

Verantwoording
In dit overzicht zijn de bedragen opgenomen, die volgens de Anbi-wet en regelgeving van
toepassing zijn.

