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Utrecht
Jaarverslag 2016

€Buurtkerk

Algemeen

Oprichting
Kerkgenootschap 'de Buurtkerk' is opgericht op 19 december 2014

Onze Missie
'lnvesteren in eeuwigheidswaarde'

Mensen helpen in hun geestel¡ke (ze kennen Jezus niet), materiële (armoede) en
relationele (eenzaamheid) nood.

Mensen tot Jezus leiden en hen bij Gods gezin voegen, hen helpen tot
volwassenheid te komen en zo op Jezus te lijken, en hen toe te rusten voor hun
bediening in de gemeente en hun levensmissie in de wereld, om zodoende Gods
naam groot te maken.

ANBI
De Buurtkerk is een ANBl-organisatie, met RSIN 854666990. Giften welke aan
de Buurtkerk worden geschonken ztjn derhalve aftrekbaar voor de belasting.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Buurtkerk te Utrecht is heden als volgt samengesteld
Hans van Gurp, voorzitter,
Marnix Coumou, secretaris,
André van Wijnbergen, penningmeester,

Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag
Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 en het bestuursverslag met algehele
stemmen goedgekeurd en vastgesteld.

Utrecht, 14 april2017
Het bestuur

Hans van Gurp: Marnix Coumou André van Wijnbergen
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1. Inleiding

Het financieelverslag van kerkgenootschap'de Buurtkerk'te Utrecht over het jaar 2016
bevat de volgende jaarstukken:

. Balans 2016

. Winst- en verliesrekening 2016

. Begroting 2016

ln dit verslag worden de jaarstukken gepresenteerd en toegelicht. Hiermee wordt inzicht
gegeven in de financiële status van de Buurtkerk over het jaar 2016.

Het financieel verslag wordt op de website van de Buurtkerk gepubliceerd. Daarnaast
kunnen alle leden het jaarverslag bij de penningmeester opvragen. Hiervan wordt
melding gemaakt in de nieuwsbrief.

Het jaarverslag is bij vaststelling door de bestuursleden van het kerkgenootschap, naast
een kascontrole door commissie, ter dechargering van de penningmeester ondertekent.

2. lnkomsten versus uitgaven

De inkomsten over 2016 bedroegen € 44.537,- en de uitgaven € 36.950,- Hiermee werd
een positief exploitatiesaldo t.w.v. € 7 .587 ,- bereikt. Dit saldo is toegevoegd aan het
vermogen.

3. Jaarstukken

3.1 Jaaroverzicht de Buurtkerk 2016

De balans ziet er als volgt uit:

Bank

Vooruitbetaalde kosten

6.064Vermogen8,268

5.383

1,751

4,313

13.651

13,651 6.0M 13.651

De vooruitbetaalde kosten bestaan uit a.) de huur- en servicekosten van het eerste
kwartaal 2017 van het gebouw en b.) de licentiekosten van de muziek 2017.

6,064

31-12-2016 31-12-2A15Activa 31,12-2016 31"12-2015Activa
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3.2 Toelichting op de jaarcijfers:
Door financieel verantwoord met de geldmiddelen om te gaan bieden we financiële
continuïteit. Dit sluit perfect aan bij de missie & visle van de Buurtkerk.

Afgezien van de noodzakelijke voorzieningen, zoals huisvesting, wordt de besteding van
de financiële middelen geheel gericht op het activiteiten- en dienstenaanbod wat zich
richt op de drie noden (geestelijke, materiële en relationele nood).

Na elk kwartaal wordt de begroting vergeleken met de feitelijke cijfers. Door een
toenemend aantal leden zijn de begrote inkomsten tussentijds positief bijgesteld
Daaropvolgend hebben we het budget van ons activiteiten- en dienstenaanbod
evenredig kunnen verhogen.

De inkomsten komen voor 54o/o uit tienden van onze leden en bestaan voor 16% uit
vrijwillige bijdragen van mensen die ons en het werk een warm hart toedragen. De
collecten bedragen 10o/o van de inkomsten. Daarbij hebben we € 5.000 ontvangen voor
de aanschaf van een nieuwe keuken t.b.v. het NO PAY restaurant.

ln 2016 hebben we de naastgelegen gymzaal erbij kunnen huren. Daarmee zijn de
huisvestingskosten t.o.v. 2016 flink gestegen. Echter hiermee is de Buurtkerk wel op een
verdere groei berekend.

3.3 LJitgaven

De werkvelden Activiteiten- en dienstenaanbod (42o/o) en Huisvesting (49%) vormen de
grootste uitgavenposten. De organisatiekosten bedragen 5o/o vàÍ1de totale inkomsten.

Huisvest i"g 49o/o
Betreft met name de huur- en servicekosten van het gebouw

Activiteiten- en dienstenaanbod 42%
Betreft alle kosten die gemaakt worden voor de activiteiten die zich richten op de
geestelijke nood (mensen kennen Jezus niet), relationele nood (eenzaamheid) en
de materiële nood (armoede) te weten:

- Diaconaat
- NO PAY restaurant
- Kledingbeurs & voedseluitgifte;
- Samen Sporten;
- Vrouwen Wellness avonden;
- Tiener- en kinderclub;
- Geestelijketoerusting;
- Activiteiten voor de kinderen.

Op onze website kunt u hier meer over ons activiteiten- en dienstenaanbod lezen
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Hieronder volgen de inkomsten en uitgaven over 2016:

De begroting 2016 was als volgt:

Tienden 23.891
Bûdragen 6.999
Collecten 4.487
Activiteiten- en dienstenaanbod 1.455
Doelactiviteit No Pay Diner 1.290
Fondsgelden 5.000
Kortlopende leninq 1.290

lnkomsten

Terug ontvangen borq 125

lnkomsten

Activiteiten- en dienstenaanbod 13.196
Huisvesting 18.147

Organisatiekosten '1.881

Doelactiviteit NO PAY restaurant 1.317

Diaconaat 888
Hulpverlenings proiect 100
Betaalde borg 125

Uitgaven

Kortlopende lening 1.296

Begroting 2016Om

Tienden

Bijdragen
Collecten
Activiteiten- en dienstenaanbod

23.800

6.800
4.000
2470

Activiteiten- en dienstenaanbod
Huisvesting

Organisatiekosten

Diaconaat

14.725
17.845
2.000

1.000

Eindtotaal 1.500



4. Toelichting bestuur:
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We hebben een vruchtbaar 2e jaar achter de rug. De kosten van de Buurtkerk zijn
in 2016 binnen de begroting gebleven. we hebben het jaar met een positief
exploitatiesaldo afgesloten.

De Buurtkerk heeft in2016 een behoorlijke groeispurt (van leden en vaste bezoekers)
gemaakt.

Onder Gods leiding en met de kracht van de Heilige Geest zijn mensen met behulp van
ons activiteiten- en dienstenaanbod tot bekering gekomen.
We hebben eenzame mensen uit hun isolement geholpen. Weer andere hebben we bij
mogen staan in hun materiële nood en/of aan het werk geholpen. Hiervoor zijn we
bijzonder dankbaar.

Het komende jaar zullen we voor specifieke doelactiviteiten fondsen gaan werven. We
hopen en bidden op een verdere groei van de Buurtkerk en we venruachten opnieuw vele
ambities waar te kunnen maken.

vaã'! de Euurtkerk
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