
Financiële verantwoording 

Bij Christengemeente Shekinah is het financiële boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt een begroting 

opgemaakt. De financiële administratie wordt bijgehouden in het boekhoudpakket Snelstart. Minimaal eens per 

kwartaal wordt door de oudste financiën (penningmeester) een financieel verslag aangeboden aan de leden van het 

oudstenteam. Na afloop van het jaar wordt door de oudste financiën een financieel jaarverslag opgemaakt. Met ingang 

van boekjaar 2014 is de controle op de financiële administratie en het jaarverslag uitbesteed aan Hartman 

Administratie & Advies. Van de controle wordt door Hartman A&A rechtstreeks schriftelijk verslag gedaan aan het 

oudstenteam. 

Inkomsten en bestedingen 

       

  Begroting  Realisatie  Begroting 

  2019  2019  2020 

       
Inkomsten  € 62.000  € 60.810  € 59.000 

       
Tienden  € 6.200  € 6.081  € 5.900 

Kosten voorganger  € 20.750  € 22.023  € 22.000 
Kosten samenkomsten  € 18.700  € 19.204  € 13.500 

Kosten taakgroepen  € 12.400  € 10.106  € 13.500 
Algemene kosten  € 2.725  € 2.393  € 2.725 

Kosten van de inventaris  € 1.225  € 1.678  € 1.375 

Totaal bestedingen  € 62.000  € 61.485  € 59.000 

       

Resultaat  € 0  € -675  € 0 

 

Toelichting: 

• De inkomsten bestaan uit giften en collecteopbrengsten. 

• Tien procent van de inkomsten wordt apart gezet om personen en instanties te ondersteunen die door giften 
in hun bestaan voorzien en ten behoeve van diaconale doelen. 

• Kosten voorganger; dit betreft grotendeels de vergoeding aan de parttime voorganger van de gemeente. 

• Kosten samenkomsten; deze post heeft betrekking op de kosten van de wekelijkse kerkdienst. 

• Kosten taakgroepen; dit omvat de kosten van de diverse teams die actief zijn voor de gemeente op de 
gebieden aanbidding, crèche, kinder-, tiener- en jeugdwerk, onderwijs, pastorale zorg, evangelisatie, 
groeigroepen en vriendenmaal. Ook de kosten van het oudstenteam zijn hierbij inbegrepen. 

• Een eventueel surplus wordt aan de reserve toegevoegd. Van de cumulatieve reserve is maximaal € 5.000 
aangewezen als algemene reserve om tekorten op te vangen en het restant wordt gereserveerd voor een 
toekomstig eigen gebouw. 

Het bankrekeningnummer voor bijdragen is: 

IBAN:  NL 26 RABO 0149 3397 20 
BIC:  RABONL2U 
Ten name van: Christengemeente Shekinah 

Giften aan Christengemeente Shekinah en andere ANBI geregistreerde instellingen zijn fiscaal aftrekbaar voor zover u 
meer dan 1% van uw belastbaar inkomen geeft. Onder voorwaarden van de Belastingdienst kan het bedrag van een 
gift volledig aftrekbaar zijn. Voor meer informatie hierover kunt u bij de oudste financiën terecht. 

Bijgewerkt per 4-7-2020 

 


