
De financiën van de NIGA en de diaconie in 2015

Gaarne wil ik u in het kort iets vertellen over de financiën van onze kerk in het jaar 2015.
De boekhouding van onze kerk bestaat uit euro’s en Turkse lira’s. De omrekenkoers eind 2015 was 1
euro is 3,18 Turkse lira’s. De koers op 31-12-2014 was 1 euro is 2.83 Turkse Lira’s. Hierdoor ontstaat
er een koersverschil. De verantwoording is in euro’s.

De rekening en verantwoording over 2015.

De inkomsten bestonden uit de volgende onderdelen: Bijdragen Gemeenteleden,€ 3177,-, in
vergelijking met 2014 (€ 3567.-)wederom een achteruitgang. Collecten €2138, (€1896) een kleine
kentering in het aantal bezoekers, in 2012 1559, 2013 1264, 2014 950 en in 2015 1077, zijn de
collecteopbrengsten voor de NIGA en de diaconie gelukkig weer gestegen.
Giften € 1429, ( € 1373) een kleine vooruitgang ten opzichte van het vorig jaar.
De koffiepot heeft€ 165.- opgebracht, dit is het netto bedrag, de uitgaven zijn er al af. De ontvangen
bijdragen van een echtpaar voor de koffie t.w. € 200.- zijn bij donateurs verantwoord.
De activiteiten € 474.-(€ 521,-) kaartverkoop, verkoop T-shirts en rommelmarkt, met dank aan de
betrokkenen. De opbrengst van de kookboekjes was dit jaar € 331.-.
De uitgaven: De huur van de pastorie € 2783.-(€ 2839,-) dit is €232,- per maand, de reiskosten van
de predikanten € 2474.-(€ 2291,-) iets meer dan vorig jaar. Kosten eredienst, o.a. organist, een
paaskaars, avondmaal wijn etc.€ 1310.- (€1505,-), iets minder dan het jaar ervoor. Energiekosten en
communicatiekosten, gas water en licht, telefoon en internet van de pastorie € 429.- (€ 337.-)
en € 295.- (€ 398, ).
Kantoorkosten, printer cartridges, papier etc.€ 202.- (€ 186.-). Diverse kosten, zaken die niet onder
de bovengenoemde posten kunnen worden opgenomen, € 830.- (€ 844,-)
De inventaris pastorie € 514.- ( €157.-) Na 4 jaar waren er diverse aanvullingen nodig, een nieuwe
warmwater boiler bij de douche, een nieuwe printer wat kleinere aanschaffingen en een dure
reparatie van de koelkast.
Over het jaar 2015 was het resultaat € 579.- negatief, maar omdat het koersverlies van € 313.- wat
slechts een verlies op papier is, een negatief resultaat van € 266.-, het bedrag van € 579, -wordt
bijgeschreven op de Balans waarmee we nu verder gaan.

De Balans per 31 december 2015.

U ziet Activa en Passiva, de activa zijn de bezittingen, het kas- en banksaldo, de passiva de bronnen
waarmee dit gefinancierd is en het eigen vermogen.
Eind 2015 was het eigen vermogen € 6721.- , daar wordt het negatieve resultaat van € 579.-
afgetrokken en blijft er € 6142.- over. De inventaris van de pastorie is niet geactiveerd omdat deze
voornamelijk door giften is verkregen en een zeer snelle afschrijving kent.
Schulden op korte termijn, Rekening courant Diaconie, geld van de diaconie wat op de
bankrekening van de kerk staat. Vooruit ontvangen bijdragen van een lid.



Rekening en verantwoording Diaconie 2015

Inkomsten, Collecten € 1431 (€ 1308,-) dit is € 123.- meer dan in 2014.
Giften € 124.-
Bankrente € 236,-is bij de NIGA verantwoord..

Lasten/uitgaven.
Projecten diaconie, aankoop schoenen voor schoolkinderen is de belangrijkste uitgave naast enkele
kleinere projecten.
Ook hier een (papieren) koersverlies van 385, waardoor een negatief saldo van € 46.-.

De Balans per 31 december 2015

Activa,
kas, bank en rekening courant NIGA, en een lening nn totaal € 7207.-.

Passiva, het eigen vermogen van eind 2014 is afgenomen met het resultaat van 2015 en is nu totaal
€ 7207,-.

Ik hoop u met deze uiteenzetting wat meer duidelijkheid te hebben gegeven in de financiën van de
Niga, als u vragen hierover heeft verneem ik dat gaarne.

Ernst H.F. Meijer

Penningmeester


