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Inleiding

Dit is de jaarrekening van de Evangelische Gemeente Coevorden. In dit document worden de
belangrijkste financiële gegevens gepresenteerd en worden daar waar nodig van een toelichting
voorzien.

Onze financiën zijn een middel om onze visie gestalte te geven. Deze visie staat verwoord en
uitgewerkt met speerpunten voor 2020.

De boekhouding en het opstellen van deze gegevens is naar ‘eer en geweten’ uitgevoerd. Alle
bedragen in dit document zijn voor de leesbaarheid afgerond op hele euro’s. Vragen en of
opmerkingen zijn altijd mogelijk en welkom.

In opdracht van de commissie van beheer

Bertus Schokker
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Visie 2020

2020 is een jaar van kracht en reinheid. God wil onze apostolische familie krachtig
maken om een verschil te maken in deze wereld. 

De Heer herinnert ons eraan dat Hij onze liefdevolle Vader is die ons heeft
gezonden. 

Hij is onze Vader. En wij zijn Zijn gezin, elkaars broers en zussen. We geloven dat
het in dit seizoen belangrijk is om vooral de waarde van familie, van álle
generaties, jong en oud, te benadrukken.
Fun en familie zijn sleutelwoorden om de onderlinge band te versterken. We willen
samen oud worden en de grootheid en glorie van God zien. 

Dat vraagt om een sterke identiteit, dat we allen weten dat we geliefde kinderen
van God zijn. Zo zijn we in staat om elkaar lief te hebben, te verdragen, te
vergeven en 
elkaar de wind in de zeilen te blazen. We willen niet kijken naar wat fout gaat en
dat steeds benadrukken; nee, we willen zien wat goed gaat en dat
vermenigvuldigd zien!
De visie is niet zozeer een grote kerk, maar een kerk met grootse mensen! Dan
komt de rest vanzelf.

Missionaire activiteiten vinden plaats. Er liggen kansen in de stad met Machtig
Mooi. Ook gaan we dit jaar vanuit een apostolisch platform met teams naar
Marokko, Zuid-Afrika, Engeland en misschien Denemarken.

Het nieuwbouwproject neemt concretere vormen aan. De nieuwe architect Johan
de Groot - ook een christen- heeft goed geluisterd en een mooi ontwerp gemaakt.
We ervaren weer goodwill bij de gemeente voor de bestemmingsplanwijziging en
bouwvergunning. Blijf hiervoor bidden. Vertrouw; Gods timing is perfect! Hij bereidt
ons voor op de oogst.

Afgelopen jaar is de begroting weer positief afgesloten. Daar zijn we dankbaar
voor.
De nieuwe begroting gaat in dat spoor verder.
Laten we vrijgevig blijven in gastvrijheid, gemeenschap en naar buiten toe.

We zien uit naar wat de Heer voor ons in petto heeft. Hij is goed, altijd!

Namens het oudstenteam,
Gijs-Peter en Coby Kuijpers
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1. Beschrijving van de verrichte activiteiten in 2019

Voor God & elkaar
- Zondagsdiensten (wekelijks) samenzang, preek, Avondmaal, dopen,

getuigenissen, ontmoeting)
- Kinderwerk (wekelijks)
- Kringwerk (tweewekelijks)
- Tienerwerk (tweewekelijks, Splash+ kamp)
- Jeugdwerk (maandelijks, Be The Difference avonden 4x per jaar)
- Bidstond (wekelijks)
- Toerusting (XPCT conferentie, profetische cursus, Marriage Course)
- Administratie (2 dagen in de week: communicatie en financiën)

Voor de stad
- Opening Machtig Mooi pand in stad (2 dagen in de week)
- Diensten verzorgen Aleida Kramer Verpleeghuis (maandelijks)

Voor de wereld
- Apostolische reizen/bediening (Denemarken, Leicester (VK), Nijkerk, (N.-)

Afrika)
- Ondersteuning werk Noord-Afrika
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2. Winst- en verliesrekening 2019

2.1 Opbrengsten

De opbrengsten zijn in 2019 licht toegenomen. Hieronder staan de ontvangsten per categorie.
Onder de tabel volgt een toelichting.

Opbrengsten 2019 2018 Verschil %-Verschil

Gemeente giften € 119.999 € 128.798 € -7.269 -6,8%
Collectes gemeente € 7.756 € 9.076 € -1.321 -14,5%
Bijdragen bank € 112.243 € 119.722 € -7.479 -6,2%
     
Overige baten € 2.880 € 2.855 € 25 0,9%
Dotatie vanuit bouwrekening € 0 € 0 € 0  
Opbrengst verhuur / overigen € 2.880 € 2.8.85 € -226 -7,3%
     
Totalen € 122.879 € 130.122 € -7.244 -5,6%

Toelichting:

● Gemeente giften
o We zien in 2019 voor het eerste jaar een afname van de giften via de bank met 6%
o De inkomsten via de collectes nemen voor het vierde jaar op rij af; opnieuw ruim 14%!

● Overige Opbrengsten
o De grond die we hebben aan het Alte Picardikanaal is verhuurd voor de verbouw van

landbouwgewassen.
o Sinds medio 2015 is ook de opslagschuur verhuurd.

● Overige baten
o Er waren verder geen overige baten.

● Totalen
o De totale ‘vaste gemeentegiften’ zijn met 5,7 procent afgenomen.
o Het aantal vaste gevers via de bankrekening is afgenomen en daarmee ook de

inkomsten via deze weg.
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2.2 Lange termijn tabel en grafiek van de opbrengsten

Hieronder een overzicht van de opbrengsten over de afgelopen vijf jaren.

Categorie 2015 2016 2017 2018 2019

Gemeente giften € 134.284 € 138.274 € 127.267 € 128.849 € 119.999
Overig €     4.058 €     3.730 €     3.106 €     2.880 €      2.880
Totaal € 138.342 € 142.004 € 130.373 € 131.729 € 122.879

Toelichting:

● Gemeente giften
o De ontvangsten zijn ontdaan van dotaties uit het spaardepot. Het betreft dus ‘zuivere’

ontvangsten (betreft de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019).
o We zien ten opzichte van vorig jaar een daling van de totale inkomsten.
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2.3 Kosten

In deze paragraaf worden de totale kosten behandeld.

Hieronder in percentages en bedragen naar categorie in grafiekvorm.

Hieronder volgt per categorie een uitsplitsing van deze kosten naar bediening of kostensoort.

Omschrijving 2019

Algemene kosten € 6.321
Zending en evangelisatie € 9.103
Kinder- en jeugdwerk € 2.194
Lonen en salarissen € 67.829
Facilitair € 20.735
Gemeenschap € 1.625
Aanbidding € 966
Toerusting € 3.074
Totalen € 111.847
De uitwerking per kostensoort staat in onderstaande tabellen. Hierbij is als vergelijk 2018 genoemd
om de verschillen en accenten inzichtelijk te maken. De linker kolom betreffen de uitgaven over
2019 en de rechterkolom de uitgaven over 2018.

De algemene kosten zijn in zijn totaliteit voor het tweede jaar op rij significant gedaald. De
loonkosten vormen hierbij de belangrijkste oorzaak.
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Algemene kosten € 74.149 € 81.652

Algemene kosten, investeringen € 855 € 3.309

Afschrijvingen, algemeen € 2.004 € 2.000

Financiële lasten, bankkosten € 924 € 1.176

Huisvestingskosten en onderhoud € 720 € 160

Automatisering en Internetkosten € 1.166 € 1.075

Loonkosten € 67.829 € 73.792

Telefoonkosten € 116 € 127

Verzekeringen € 536 € 12

De post loonkosten is verder uit te splitsen in onderstaande componenten.

Loonkosten € 67.829 € 73.792
2000 - Netto lonen € 7.289 € 11.320

4030 - Sociale lasten € 3.180 € 6.443

4080 - Vergoeding voorganger € 56.567 € 55.738

4090 - Overige personeelskosten € 793 € 291

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale loonkosten zijn voor het derde jaar op rij opnieuw zeer fors gedaald (-/- 8 %).

▪ De lonen zijn geïndexeerd, conform de CAO Zorg & Welzijn.

▪ In 2019 vielen onder de netto loonkosten, die van Dorothée Ackhurst (0,19 fte). In de
maandelijkse vergoeding zijn de volgende inkomenscomponenten verwerkt:
o Loon
o Vergoeding schoonmaken van de ruimtes vanaf maart 2019
o Vakantiegeld
o Bijdrage in de wettelijke ZVW premies
o Eindejaarsuitkering

▪ Voor de medewerker geldt dat er geen pensioenregeling is getroffen door de stichting. Zij is
hiervan in kennis gesteld en neemt zelf de  verantwoordelijkheid hier in privé een
voorziening voor aan te leggen.

▪ Voor de werknemer in loondienst van De Fontein is zowel een ziektekosten
risicoverzekering, ARBO-dienstverlening als een WIA/WGA verzekering afgesloten. Posten
zijn onder sociale lasten geboekt.

▪ Onder de post ‘vergoeding voorganger’ is de vergoeding voor Gijs-Peter Kuijpers (1 fte)
opgenomen. Hij is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting, ZVW-premies
en overige sociale premies. Tevens is hij verantwoordelijk voor opbouw van zijn
pensioenvoorziening.

Facilitair € 20.735 € 20.992

Koffie & Consumpties € 2.394 € 2.609

Diverse huren ruimten € 17.626 € 16.544

Servicekosten € 715 € 1.839
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Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale kosten voor dit onderdeel zijlicht gedaald (- 1%).

▪ Sinds 2017 beschikken we over een eigen permanente locatie (EMCO-gebouw).

▪ Vanaf maart wordt de schoonmaak intern verzorgd. Heeft tot daling van de servicekosten
geleid. Hier was € 1.839,- mee gemoeid.

▪ Vanaf september 2019 huren we twee extra ruimtes voor de zondagschool, wat tot een stijging heeft
geleid van de huurkosten

Aanbidding € 966 € 1.677

Aanbiddingsteam € 602 € 279

Techniekteam € 364 € 1.399

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale kosten van aanbidding zijn fors gestegen (+ 100%) a.g.v betaling voor

licentierechten liederen
▪ Binnen techniekteam zijn er dit jaar aanmerkelijk minder uitgaven gedaan (- 70%)

▪ Totale uitgavenpost is fors afgenomen (-40%).
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Kinder- en jeugdwerk € 2.194 € 1.684

Cursus, opleiding & training € 0 € 0

Jeugdwerk € 1.313 € 1.012

Zondagsschool € 882 € 672

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale kosten van het kinder- en jeugdwerk zijn gestegen (+30%).

▪ De post jeugdwerk is een toelage voor het werk van Splash!(+). Hierover hoeft inhoudelijk
geen verantwoording te hoeven afgelegd. De jeugdleiding van Splash! heeft daarnaast een
eigen inkomstenstroom voor de diverse activiteiten via bijdragen van de kinderen.

▪ De  uitgaven van de zondagsschool zijn enigszins gestegen, wat veroorzaakt wordt door
een investering in bijbels maar loop verder conform begroting.

Gemeenschap € 1.570 € 1.001

Bloemen, cadeaus enz. € 793 € 344

Welkomst-/Bezoekers-/Gebedsteam € 177 € 172

Introductie € 0 € 0

Catering € 600 € 484

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale kosten van gemeenschap zijn behoorlijk toegenomen (+57%).

▪ A.g.v. diverse familieaangelegenheden (afscheid, bedankjes en ziektes) is de post van
bloemen en cadeaus toegenomen (+130%)

▪ Door het ontvangen van gastsprekers en Equip conferentie oktober 2019 zijn de kosten
van catering enigszins gestegen (+25%)

Toerusting € 3.074 € 3.658

Cursus, opleiding & training € 0 € 0

Gastsprekers € 2.974 € 3.123

Vervoers- en verblijfkosten € 100 € 535

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De totale kosten van toerusting zijn dit jaar gedaald (-/- 15%).

▪ De kosten voor (Internationale) gastsprekers zijn afgenomen.

▪ De lagere gedeclareerde vervoerskosten houden verband met geen incidentele
(intercontinentale) buitenlandse reizen.

Zending Evangelisatie € 9.158 € 7.104

NCMI € 600 € 600

PR Team € 0 € 212

Diakonaat (Helpende hand) € 22 € 266

Vervoers- en verblijfkosten € 1.034 € 819
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Winkelpand € 2.294

Zending, giften € 5.100 € 4.940

Overigen (Speciale acts, evangelisatie) €107 € 267

Toelichting van opvallende verschillen:
▪ De uitgaven voor zending en evangelisatie zijn toegenomen. (+/+ 30%).

▪ Vanaf september 2019 mogen we gebruikmaken van een winkelpand in het centrum
genaamd MachtigMooi! waarvoor de nodige kosten zijn gemaakt.

▪ De post vervoers- en verblijfkosten is toegenomen o.a. door de reis- en verblijfkosten van
gastsprekers tijdens de Equip conferentie oktober 2019

▪ Uitgaven dienen in relatie te worden bezien met uitgaven toerusting.

▪ De post diaconaat bestaat voornamelijk uit uitgaven voor de ‘helpende hand’ service. De
collega kerken uit Coevorden dragen bij, zodat de kosten over de diverse kerken verdeeld
worden. Dit jaar een aanzienlijke daling ten opzichte van 2018.

▪ De totale post toerusting en zending en evangelisatie komt daarmee uit op circa 10% van
de vaste giften.

▪ De post ‘zending, giften’ bestaat o.a. uit de volgende posten:
o Ondersteuning Joas & Esther Vlijm € 3.000,00
o Ondersteuning St. Synagoge Coevorden € 240,00
o Bijdrage O&O Fonds € 500,04
o Kosten Apostolische reis Noord-Afrika € 336,45
o Eenmalige extra collecte t.b.v project. € 500
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2.4 Lange termijn tabel en grafiek van de kosten

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019

Algemene kosten € 5.571 € 5.571 € 6.295 € 7.860 € 6.321

Zending en evangelisatie € 10.288 € 10.288 € 10.371 € 7.104 € 9.158

Huisvestingskosten en
onderhoud (facilitair)

€ 302 € 302 € 302 € 302 € 698

Kinder- en jeugdwerk € 1.797 € 1.797 € 1.452 € 1.684 € 2.194

Lonen en salarissen € 96.928 € 96.928 € 81.602 € 73.792 € 67.829

Facilitair € 13.539 € 13.539 € 19.368 € 20.294 € 20.036

Gemeenschap € 2.925 € 2.925 € 1.175 € 1.001 € 1.570

Aanbidding € 843 € 843 € 2.149 € 1.677 € 966

Toerusting € 4.532 € 4.532 € 5.651 € 3.658 € 3.074

Totalen € 136.726 € 136.726 € 128.364 € 117.767 € 111.847
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2.5 Kosten naar bediening 2019

De kosten kunnen ook gerangschikt worden naar de 5 bedieningen zoals we die in de gemeente
kennen. Dus hierbij zijn de algemene en facilitaire kosten niet meegenomen. Het overzicht ziet er
dan in tabel en grafiek als volgt uit:

Bediening 2019

Aanbidding € 966

Kinder- en jeugdwerk € 2.194

Gemeenschap € 1.570

Toerusting € 3.074

Zending Evangelisatie € 9.158

Eindtotaal € 15.123
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2.6 Toelichting saldo 2019

De reguliere inkomsten waren in 2019 hoger dan de uitgaven.

Opmerkingen:
▪ De inkomstenstroom is afgenomen. Na jaren van stabilisatie en lichte groei was deze trend

vorig jaar gebroken. Het aantal vaste gevers nam af. Dit is grotendeels verklaarbaar
vanwege vertrek van mensen.

▪ De uitgavenstroom is voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald.

▪ Het resultaat per periode geeft schommelingen te zien.

▪ De totale financiële situatie van De Fontein is stabiel. Vanwege de verkoop van het pand in
2010 is er nog steeds een belangrijke financiële liquiditeitsreserve. Hoewel niet primair
daarvoor bedoeld, kunnen financiële tegenvallers binnen kaders worden opgevangen. Dit
alles in overleg tussen team van oudsten en diakenen en commissie van beheer.
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2.7 Bouwspaarrekening

Sinds eind 2015 is een speciale bouwrekening geopend. Bedragen die hier worden ingelegd, zijn
ten behoeve van het nieuwbouwproject van De Fontein in Coevorden (Grondstuk gelegen aan het
Alte Picardiekanaal.

Deze rekening heeft een geblokkeerd karakter. Uitgaven hier vanaf zullen strikt met de
daadwerkelijke bouw relatie dienen te hebben.

De ontwikkeling van de ontvangsten staat hieronder opgenomen.
Het saldo bedroeg per 31-12-2019 circa € 426.806.
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2.8 Verlies en winst per periode 'de Fontein' 2018 en 2019

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven per periode. Dit is een directe ‘export’ uit de
financiële administratie.

Uitgaven Debet Credit Debet2 Credit2

2019 2018

Winst- en verliesrekening

2000 - Netto lonen € 7.289 € 11.320

4030 - Sociale lasten € 3.180 € 6.443

4080 - Vergoeding voorganger € 56.567 € 55.738

4090 - Overige personeelskosten € 793 € 291

4100 - Aanbiddingsteam € 602 € 279

4103 - Techniekteam € 364 € 1.399

4112 - Bloemen, cadeaus enz. € 793 € 344

4118 - Bezoekersteam € 90 € 84

4123 - Diakonaat € 22 € 266

4124 - Welkomst team € 87
4127 - Dopen € 0 € 88

4133 - Jeugdwerk € 1.313 € 1.012

4136 - Zondagschool € 882 € 672

4142 - Gastsprekers € 1.235 € 3.123

4145 - Cursus, opleiding & training € 0 € 819

4146 - Evenementen € -26,23
4148 - Zending, giften € 5.700 € 5.540

4149 - Verblijfkosten € 1.739
4151 - PR team € 0 € 212

4152 - Speciale Acts € 134 € 267

4157 - Schoonmaak- en toiletartikelen € 715
4166 - Catering € 600 € 484

4168 - Catering Kantine € 2.394 € 2.609

4169 - Vervoerskosten € 1.134 € 535

4178 - Overige algemene kosten € 0 € 2.347

4200 - Huur EMCO Gebouw € 17.626 € 18.383

4280 - Winkelpand € 2.294
4290 - Overige huisvestingskosten € 720 € 160

4401 – Accountantskosten € 439 € 581

4403 - Automatiseringskosten € 1.166 € 1.075

4404 – Kantoorkosten € 417 € 382

4405 – Telefoonkosten € 116 € 127

4406 - Rente en kosten € 924 € 1.176

4407 – Verzekeringen € 536 € 12

4990 - Reserveren algemeen € 2.004 € 2.000

8000 – Collectes € 7.756 € 9.076

8001 - Bijdragen, giften € 112.243 € 119.772

8002 - Overige inkomsten € 2.880 € 2.855

Resultaat (Winst/Verlies) € 11.031 € 13.937

Totaal: Winst- en verliesrekening € 111.847 € 131.704 € 117.767 € 131.704
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3. De balans 2019

De balanssituatie voor 2019 is nog niet geactualiseerd. Er is wel een opname van de belangrijkste
betaal- en spaarrekeningen opgenomen. Deze geven een actueel beeld van de liquiditeitspositie
van De Fontein.

Peildatum 31-12-2019
NL29 RABO 0114 0732 79 Hoofdrekening € 29.308,18
NL95 RABO 3175 8936 78 Spaarrekening € 966,43
NL70 RABO 3181 2398 95 Bouwfonds € 426.806,38
NL74 RABO 3492 3197 93 Spaardepot € 149.168,43

€ 606.249,42

Opmerkingen bij de balans

▪ Op de diverse materiële activa posities wordt thans nog niet afgeschreven.

▪ De betaalrekening voor de jeugd wordt jaarlijks geactualiseerd. De verantwoording voor deze
rekeningen ligt bij de leiding van het jeugdwerk.
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4. Praktische opmerkingen bij de boekhouding

4.1 Opmerkingen

● Per 2010 wordt de boekhouding gevoerd in een online boekhoudpakket ‘Exact-online’.
● Vanaf 1 april 2019 heeft er een overdracht plaatsgevonden in het voeren van de

boekhouding.
● Vanaf april wordt er per maand wordt een liquiditeitsrapportages gemaakt (inkomsten en

uitgaven) en verstrekt aan oudstenteam en commissie van beheer.
● Door de overdracht van de boekhouding is er voor het eerst in oktober een actuele

‘realisatie ten opzichte van de begroting’ rapportage ter hand gesteld. Dit teneinde ‘hands
on’ te kunnen anticiperen op inkomsten en uitgaven.

● Er zijn geen ontbrekende boekstukken.
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4.2 Controle door de kascommissie

De kascommissie bestaat uit David Baars Albert Braaksma.

De controle heeft door omstandigheden  niet voor de avond van Rondom de Fontein kunnen
plaatsvinden maar heeft plaatsgevonden.
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