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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 2021. 

 

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 2022 
 

Bedankt voor jullie liefde en trouw aan de Heer en aan de gemeente. Jullie gebeden, giften en inzet 

zijn zo’n steun geweest de afgelopen tijd.  

 

Langzamerhand komen we weer uit de pandemie fase waarin we weer vrijuit samen kunnen komen.  

Doordat de onderlinge verbondenheid was minder was in de afgelopen periode, constateren we dat 

diverse mensen zijn weggegaan en de financiën ook wat zijn teruggelopen. 

 

Tegelijkertijd zien we ook dat we met z’n allen weer genieten van het samen-zijn. Dit jaar willen we 

kansen aangrijpen om zoveel mogelijk samen te VIEREN - zoals de Paasbrunch, startzondag, 

opdraagfeesten, doopfeesten,  missietrips, etcetera - om de onderlinge band te verstevigen. 

 

2022 zal een overgangsjaar zijn: we zijn op zoek naar een nieuw voorgangersechtpaar én een 

nieuwe locatie. 

 

De activiteiten, uitgaven en plannen zullen hoofdzakelijk in dat teken staan, zodat we met de Heer 

en met elkaar een nieuwe toekomst in kunnen gaan, tot zegen voor Coevorden en de regio. Laten 

we juist nú zaaien in geloof - het beste moet nog komen! 

 

We vertrouwen erop dat de Heer ons hierin leidt en dat Gods Geest zal bevestigen wie en hoe. Bij 

Jezus is alles mogelijk!  
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1. Winst- en verliesrekening 2021 

 

Het afgelopen jaar 2021 is ook in financieel opzicht beïnvloed door de Coronapandemie 

waardoor we grotendeels noodgedwongen over moesten op het online verzorgen van de 

diensten. Daarnaast hebben we in de loop van het jaar afscheid genomen van een aantal 

gemeenteleden. Beiden hebben een impact gehad op zowel de ontvangsten als de uitgaven 

wat in onderstaande paragrafen wordt toegelicht. 

 

1.1 Opbrengsten 

De totale opbrengsten zijn in 2021 licht afgenomen. Hieronder staan de ontvangsten per 

categorie. Onder de tabel volgt een toelichting. 

 

Opbrengsten 2021 2020 Verschil %-Verschil 

Gemeente giften 
€ 104.504 € 107.847 € -3.343 -3,1% 

Collectes gemeente 
€ 3.440 € 4.654 € -1.214 -26,1% 

Bijdragen bank 
€ 101.063 € 103.193 € -2.130 -2,1% 

          

Overige baten 
€ 2.895 € 12.855 € -9.960 -77,5% 

Dotatie vanuit bouwrekening 
€ 0 € 0 € 0   

Opbrengst verhuur / overigen 
€ 2.895 € 12.855 € -9.960 -77,5% 

          

Totalen 
€ 107.399 € 120.702 € -13.303 -11,0% 

 

Toelichting: 

• Gemeente giften 

o We zien in 2021 wederom een afname van de giften via de bank met 3% 

o De inkomsten via de collectes nemen voor het zesde jaar op rij af; dit jaar met 

ruim 25%! De grotere afname wordt grotendeels veroorzaakt door de 

afwezigheid van fysieke bijeenkomsten 

• Overige baten 

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. 

o In 2020 was een subsidie van € 10.000 versrekt door de gemeente Coevorden 

voor het winkelpand “Machtig Mooi”. 

• Totalen 

o De totale ‘vaste gemeentegiften’ zijn met 3,6 procent afgenomen. 

o Het aantal vaste gevers via de bankrekening is afgenomen en daarmee ook de 

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

 

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

 

Categorie 2017 2018 2019 2020 2021 

Gemeente giften  € 127.267   € 128.849   € 127.267  € 107.847 € 104.504 

Overig  €     3.106   €     2.880   €     2.880  € 12.855 € 2.895 

Totaal  € 130.373   € 131.729   € 130.147   € 120.702   € 107.399  

 

 

 

 
 

Toelichting: 

 

• Gemeente giften 

o De ontvangsten zijn ontdaan van dotaties uit het spaardepot. Het betreft dus 

‘zuivere’ ontvangsten (betreft de jaren 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021). 

o We zien ten opzichte van vorig jaar een sterke daling van de totale inkomsten 

echter in 2020 was een gemeentelijke subsidie van € 10.000 ontvangen 
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1.3 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 2021 

Algemene kosten € 5.031 

Zending en evangelisatie € 7.002 

Kinder- en jeugdwerk € 1.318 

Lonen en salarissen € 78.103 

Facilitair € 21.866 

Gemeenschap € 612 

Aanbidding € 3.835 

Toerusting € 1.969 

Totalen € 119.735 
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De uitwerking per kostensoort staat in onderstaande tabellen. Hierbij is als vergelijk 2020 

genoemd om de verschillen en accenten inzichtelijk te maken. De linker kolom betreffen de 

uitgaven over 2021 en de rechterkolom de uitgaven over 2020. 

 

De algemene kosten zijn in zijn totaliteit met 15% gestegen, wat met name terug te 

vinden is in de loonkosten.  

 

Algemene kosten € 83.134 € 73.528 

Algemene kosten, investeringen € 1.440 € 900 

Afschrijvingen, algemeen € 835 € 2.000 

Financiële lasten, bankkosten € 934 € 1.821 

Huisvestingskosten en onderhoud € 412 € 307 

Automatisering en Internetkosten € 566 € 566 

Loonkosten € 78.103 € 67.036 

Telefoonkosten € 90 € 107 

Verzekeringen € 754 € 790 

 

 

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

 

 

Loonkosten € 78.103 € 67.036 

2000 - Netto lonen 
€ 13.569 € 6.607 

4030 - Sociale lasten 
€ 5.201 € 1.169 

4080 - Vergoeding voorganger 
€ 58.812 € 58.798 

4090 - Overige personeelskosten 
€ 521 € 462 

 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

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

▪ In 2021 vielen onder de netto loonkosten,die van Dorothée Ackhurst (0,19 fte)  

en vanaf mei voor een tijdelijk dienstverband van 1 jaar Sean Ackhurst (0,4 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 Dorothee Ackhurst 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. 
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▪ Voor de werknemers 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. Daarnaast is er ook een vrijwilligersvergoeding voor Coby 

Kuijpers opgenomen van €170 per maand 

 

 

Facilitair 
€ 21.866 € 20.635 

Koffie & Consumpties € 648 € 1.555 

Diverse huren ruimten € 21.217 € 19.079 

Servicekosten € 0 € 0 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De totale kosten voor dit onderdeel zijn licht gestegen. 

▪ Door het grotendeels online zijn van de diensten zien we een afname van de koffie 

en consumpties met 60% 

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

▪ Vanaf maart 2019 wordt de schoonmaak intern verzorgd, waardoor deze post in 

2020 is komen te vervallen. 

▪ De stijging van de huurkosten qua uitgaven heeft slechts te maken met verschuiving 

van betalingen en niet met een huurstijging. 

 

 

Aanbidding € 3.684 € 3.933 

Aanbiddingsteam € 1.017 € 402 

Techniekteam € 2.667 € 3.531 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De totale kosten van aanbidding zijn licht gedaald waarbij de kosten van techniek 

gedaald zijn  met 30% en de kosten van het aanbiddingsteam fors gestegen  

(+ 100%) a.g.v dubbel betaalde licentiekosten in 2021 

▪ In H.2 balans is een overzicht van aangeschafte apparatuur opgenomen in een 

activastaat 
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Kinder- en jeugdwerk € 1.486 € 1.385 

Cursus, opleiding & training € 0 € 0 

Jeugdwerk € 1.050 € 897 

Zondagsschool € 418 € 488 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De totale kosten van het kinder- en jeugdwerk zijn licht gestegen (+ 10%) maar 

nog steeds laag vergeleken met de jaren daarvoor omdat het afgelopen jaar 

grotendeels online heeft plaatsgevonden. 

▪ De post jeugdwerk is een toelage voor het werk van Splash!(+) en een bijdrage voor 

de jeugdband. 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. 

 

Gemeenschap € 612 € 684 

Bloemen, cadeaus enz. € 254 € 471 

Welkomst-/Bezoekers-/Gebedsteam € 122 € 21 

Kringen € 0 € 0 

Catering € 236 € 192 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De totale kosten van gemeenschap zijn enigszins afgenomen (-10%), voornamelijk 

veroorzaakt doordat we grotendeels online zijn gegaan en het door de beperkende 

Coronamaatregelen ook niet mogelijk was om bezoeken af te leggen 

 

Toerusting € 1.969 € 1.420 

Cursus, opleiding & training € 0 € -177 

Gastsprekers € 1.969 € 1.581 

Vervoers- en verblijfkosten € 0 € 15 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De totale kosten van toerusting zijn dit jaar enigszins gestegen gedaald (+/+ 30%). 

▪ De kosten voor (Internationale) gastsprekers zijn toegenomen, omdat we naast een 

aantal gastsprekers in november 2021 Peter Rasmussen hebben uitgenodigd in het 

breed overleg 

  



 

Pagina 11 van 21 

 

Zending Evangelisatie € 6.462 € 7.082 

NCMI € 300 € 0 

PR Team € 0 € 0 

Diakonaat (Helpende hand) € 39 € 189 

Vervoers- en verblijfkosten € 790 € 0 

Winkelpand € 1.314 € 2.501 

Zending, giften € 4.240 € 3.343 

Overigen (Speciale acts, evangelisatie)  € 319 € 1.048 

 

 

Toelichting van opvallende verschillen: 

▪ De uitgaven voor zending en evangelisatie lijken aanzienlijk te zijn toegenomen zo’n 

30% echter dit wordt veroorzaakt door een eenmalige storting van € 1.000 voor 

verhuiskosten van fam.Vlijm welke in december 2020 als giften zijn binnengekomen. 

▪ De post vervoers- en verblijfkosten heeft te maken met het verblijf van twee 

personen in München vanwege een NCMI conferentie 

▪ De uitgaven van het winkelpand zijn met 50% afgenomen wat veroorzaakt wordt 

door de beëindiging van het oude pand (Friesestraat) medio juni en het gesloten 

blijven van het nieuwe pand (Bentheimerstraat) vanwege de Coronamaatregelen 

▪ 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. Het afgelopen jaar zien we dat er nauwelijks uitgaven hebben 

plaatsgevonden. 

▪ Bij de speciale acts zijn de kosten voor de kerstnachtdienst ondergebracht 

▪ De totale post toerusting en zending en evangelisatie komt daarmee uit op circa 6% 

van de vaste giften. 

▪ De post ‘zending, giften’ bestaat o.a. uit de volgende posten: 

o Ondersteuning Joas & Esther Vlijm € 3.000,00 

o Bijdrage stichting Synagoge Coevorden € 240 

o In januari 2021 hebben we de extra financiële ondersteuning aan Joas & Esther 

Vlijm overgemaakt 
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1.4 Lange termijn tabel en grafiek van de kosten 

 

 

Omschrijving 2017  2018  2019  2020  2021  

Algemene kosten € 6.295 € 7.860 € 6.321 € 6.493 € 5.031 

Zending en evangelisatie € 10.371 € 7.104 € 9.158 € 7.082 € 7.002 

Huisvestingskosten en 

onderhoud (facilitair) € 782 € 160 € 720 € 307 € 412 

Kinder- en jeugdwerk € 1.452 € 1.683 € 2.194 € 1.385 € 1.318 

Lonen en salarissen € 81.602 € 73.792 € 67.829 € 67.036 € 78.103 

Facilitair € 18.887 € 20.832 € 20.015 € 20.327 € 21.454 

Gemeenschap € 1.175 € 1.001 € 1.570 € 683 € 612 

Aanbidding € 2.149 € 1.677 € 966 € 3.933 € 3.834 

Toerusting € 5.651 € 3.658 € 3.074 € 1.420 € 1.969 

Totalen € 128.364 € 117.767 € 111.847 € 108.665 € 119.735 
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1.5 Kosten naar bediening 2021 

 

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 2021 

Aanbidding € 3.834 

Kinder- en jeugdwerk € 1.318 

Gemeenschap € 612 

Toerusting € 1.969 

Zending Evangelisatie € 7.002 

Eindtotaal € 14.735 
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Pagina 14 van 21 

1.6 Toelichting saldo 2021 

 

De reguliere inkomsten waren in 2021 lager 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 dit jaar gestegen wat enkel en alleen te maken heeft met de 

extra loonkosten van Sean Ackhurst vanaf mei 2021. 

▪ Het resultaat per periode geeft schommelingen te zien maar totaal hebben we een 

negatief resultaat van € 12.000 gerealiseerd 

▪ De totale financiële situatie van De Fontein is stabiel maar vanwege de afnemende 

inkomstenstroom en toenemende uitgavenstroom wel reden om voor 2022 in het 

begrotingsoverleg tussen oudsten en commissie van beheer wel stringente keuzes te 

maken. 

▪  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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1.7 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 31-12-2021 circa € 455.382. 

We zien net als vorig jaar een aanzienlijk lagere toename van de bouwspaarrekening. 
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1.8 Verlies en winst per periode 'de Fontein' 2020 en 2021 

 

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven per periode. Dit is een directe 

‘export’ uit de financiële administratie. 

 

Uitgaven Debet Credit Debet2 Credit2 
 

2021  2020  

Winst- en verliesrekening 
    

2000 - Netto lonen € 13.569  € 6.607  

4030 - Sociale lasten € 5.201  € 1.169  

4080 - Vergoeding voorganger € 58.812  € 58.798  

4090 - Overige personeelskosten € 521  € 462  

4100 - Aanbiddingsteam € 1.017  € 402  

4103 - Techniekteam € 2.667  € 3.531  

4112 - Bloemen, cadeaus enz. € 254  € 471  

4118 - Bezoekersteam € 95  € 21  

4123 - Diakonaat € 39  € 189  

4124 - Welkomst team € 0  € 0  

4127 - Dopen € 0  € 0  

4130 - Kringen € 26  € 0  

4133 - Jeugdwerk € 1.050  € 897  

4136 - Zondagschool € 418  € 488  

4142 - Gastsprekers € 1.969  € 1.500  

4145 - Cursus, opleiding & training € 0  € -177  

4146 - Evenementen € 145,00  € 0,00  

4148 - Zending, giften € 4.540  € 3.343  

4149 - Verblijfkosten € 650  € 81  

4151 - PR team € 0  € 0  

4152 - Speciale Acts € 174  € 1.048  

4157 - Schoonmaak- en toiletartikelen € 0  € 0  

4166 - Catering € 236  € 192  

4168 - Catering Kantine € 648  € 1.555  

4169 - Vervoerskosten € 140  € 15  

4178 - Overige algemene kosten € 0  € 0  

4200 - Huur EMCO Gebouw € 21.217  € 19.079  

4280 - Winkelpand € 1.314  € 2.501  

4290 - Overige huisvestingskosten € 412  € 307  

4401 – Accountantskosten € 581  € 290  

4403 - Automatiseringskosten € 566  € 566  

4404 – Kantoorkosten € 859  € 610  

4405 – Telefoonkosten € 90  € 107  

4406 - Rente en kosten € 934  € 1.821  

4407 – Verzekeringen € 754  € 790  

4990 - Reserveren algemeen € 835  € 2.000  

8000 – Collectes 
 € 3.440  € 4.654 

8001 - Bijdragen, giften 
 €101.063  € 103.193 

8002 - Overige inkomsten 
 € 2.895  € 12.855 

Resultaat (Winst/Verlies) € -12.336  € 12.037  

Totaal: Winst- en verliesrekening € 119.735 € 107.399 € 108.665 € 120.702 
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2. De balans 2021 

 

 

De balanssituatie voor 2021 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. Daarnaast is er een overzicht opgenomen van de 

aangeschafte apparatuur afgelopen jaar 

 

 

 

 

 

 

Activa Bedrag aanschafjaar afschrijvingstermijn 

PTZ camera's (2 stuks) € 1.230 2020 5 

Focusrite scarlett € 180 2020 3 

Computer € 500 2020 5 

Beamer € 400 2020 5 

vMix HD € 371 2020 5 

Canon XF100 [Camera] €700 2021 5 

Blackmagic Design SDI + converter €550 2021 5 

Diverse kabels €700 2021 5 

Videokaart €400 2021 5 

Libec ZFC-L Zoom & Control  €125 2021 5 
Totaal € 6.006    
 

Opmerkingen bij de balans 

 

▪ De betaalrekening voor de jeugd wordt jaarlijks geactualiseerd. De verantwoording voor 

deze rekeningen ligt bij de leiding van het jeugdwerk. 

▪ Aangezien er in 2021 diverse apparatuur is aangeschaft i.v.m. het verzorgen van 

livestream diensten op zondag is onderstaand een activastaat opgesteld met 

bijbehorende afschrijvingstermijnen 

 

  

 Peildatum 31-12-2021 

NL29 RABO 0114 0732 79 Hoofdrekening € 13.339,52 
NL95 RABO 3175 8936 78 Spaarrekening € 1.470,77 
NL70 RABO 3181 2398 95 Bouwfonds € 455.382,05 
NL74 RABO 3492 3197 93 Spaardepot € 151.494,43 
  € 621.686,77 
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3. Praktische opmerkingen bij de boekhouding 

 

3.1 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 2019 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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3.2 Controle door de kascommissie 

 

De kascommissie bestaat uit Albert Braaksma en Erik Jan Dam 

 

De controle heeft op vrijdag 8 april plaatsgevonden. Een afschrift van zijn bevindingen staat 

hieronder afgebeeld. 

 

 

 

 

 


