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

Onze Missie
'I

nvesteren in eeuwigheidswaarde'

Mensen helpen in hun geestelijke (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 ANB|-organisatie, met RSIN 854666990. Giften welke aan de
Buurtkerk worden geschonken zijn derhalve aftrekbaar voor de belasting.

Samenstelling van het bestuur
Het bestuur van de Buurtkerk te Utrecht is heden als volgt samengesteld
André van Wijnbergen, voorzitter,
Ron Braakman, secretaris,
Esther van Wijnbergen, penningmeester,

Vaststelling jaarrekening en bestuursverslag
Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 en het bestuursverslag met algehele stemmen
goed gekeurd en vastgesteld.

Datum, Utrecht 21 maarI2o21

Het bestuur

André van Wijnbergen

Ron Braakman:

Esther van Wijnbergen
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FINANCIEEL VERSLAG 2021
1. lnleiding
Het financieel verslag van kerkgenootschap 'de Buurtkerk' te Utrecht over het jaar
2021 bevat de volgende jaarstukken:

r

Balans 2021
Winst- en verliesrekening 2021

ln dit verslag worden de jaarstukken gepresenteerd en toegelicht. Hiermee wordt
inzicht gegeven in de financiële status van de Buurtkerk over het jaar 2021.
Het financieel verslag wordt op de website van de Buurtkerk gepubliceerd. Daarnaast
kunnen alle leden het jaarverslag bij de penningmeester opvragen.

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
Het boekjaar 2021 is met een positief banksaldo t.w.v. €7.478,- afgesloten. De baten
over 2021 bedroegen € 55.137,- en de kosten € 61 .272,- Hiermee werd een negatief
exploitatiesaldo t.w.v. € 6.135,- bereikt. Dit saldo is in mindering gebracht op het
vermogen.

3. Jaarstukken
3.1 Jaaroverzicht de Buurtkerk 2021
De balans ziet er als volgt uit:
Activa
Bank
Vooruit betaalde kosten
lnventaris
Auto

31-12-2021

1-1-2021

7.478

8.299

0

0

8.766

7.329

0

6.751

16.244

22.379

Passiva
Vermogen
Nog te betalen kosten

31-12-2021

1-1-2021

16.244

22.379

0

0

16.244

22.379
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Hieronder volgen de inkomsten en uitgaven over 2021

Baten
Tienden
Collecten
Biidraqen
Ontvangen: door te storten giften zendingsproiect
Ontvangen: door te storten giften hulpverleningsprojecten
Verkoop auto
Ontvangen: doelactiviteiten
Totale inkomsten in €

Omschrijving

Kosten

4.735
7.862
6.500
2.630
129
55.1 3

Baten

55.1 37

Kosten
24.417
12.789

Huisvesting
Activiteiten- en dienstenaanbod
Ontvangen: door te storten giften zendingsproiect
Ontvanqen: door te storten qiften hulpverleninqsproiecten
H ulpverleningsproiecten / diaconaat
Organisatiekosten
Afsch riivin g inventaris
Afschrijving auto (incl. verlies op verkoop)

7.862
6.500

2.843
1.598
1.142
4.121

Totale uitgaven in €
Eindtotaal

Eindsaldo

26.383
6.898
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61.272

61.272

61.272

-6.135

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 & visie 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). De kosten
ondersteuning zendingswerk, hulpverlening en diaconaat worden hier ook
toegerekend.
De inkomsten bestaan voor 69% uit tienden, voor 18% uit collecte inkomsten en voor
13% uit vrijwillige bijdragen van mensen die ons en het werk een warm hart toedragen.

3.3 Uitgaven
De werkvelden Huisvesting (44%) en Activiteiten- en dienstenaanbod (23o/o) vormen
de grootste uitgavenposten. De posten diaconaat en hulpverlening bedragen 5% van
de totale baten. Door te storten giften 25% niet meegerekend. De organisatiekosten
bedragen 3% van de totale baten.
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Huisvesting 44%
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Betreft met name de huur- en servicekosten van het gebouw

Activiteiten- en diensten aanbod

23o/o

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) zoals o.a.

-

Materialen geestelijke toerusting & evangelisatie;
Levensmiddelenuitgifte & kledingbeurs;
VrouwenBijbelstudie;
Mannenopbouwavonden;
Kinderactiviteiten;
Eten drinken en toebehoren;

Bij de meeste activiteiten wordt samen gegeten en gedronken. Eten is voor ons het
symbool van gastvrijheid. Het is een moment van onthaasten, gesprekken voeren en
elkaar in het hart kijken. Het helpt ons om contacten te leggen, vriendschappen op te
bouwen en het evangelie te verkondigen.
Op onze website kunt u meer lezen over ons activiteiten- en dienstenaanbod

Organisatiekosten 3%
Betreft met name de kosten betalingsverkeer en kantoorbenodigdheden

Ondersteuning zending
Begin 2018 hebben we besloten om een zendingspost in Albina te Suriname financieel

te gaan ondersteunen. Elke laatste zondag van de maand wordt hiervoor
gecollecteerd. Dit is voor ons de manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons
gegeven is. ln 2021 hebben we deze zendingspost met zo'n €7.862 kunnen
ondersteunen.

De zendingspost bestaat uit een kerkgebouw waar elke zondag samenkomsten
worden gehouden, een Bijbelschool waar Bijbelstudies worden gegeven en acht
onderkomens waar mensen (tijdelijk) kunnen worden opgevangen.
Het is een plek waar hoop en liefde voor God en de mensen aanwezig is. Het is een
plek waar mensen in nood terecht kunnen. Mensen van allerlei achtergronden komen
hier langs voor geestelijke en praktische hulp.
Naast het evangelisatiewerk heeft het kinder- en jeugdwerk een voorname plaats in
de arbeid. Elke week bezoeken zo'n 50 tot 70 kinderen van diverse achtergronden de
kinderclub.
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4. Toelichting bestuur:
De uitbraak van Covid-19 heeft zich in 2021 voortgezet. De door de overheid getroffen
maatregelen om het virus in te perken hebben op diverse manieren negatieve
gevolgen gehad, waaronder:

.
.
o
.

terugloop bezoekersaantal zondagse samenkomsten
activiteiten die minder frequent of helemaal niet door kunnen gaan
minder inkomsten
meer eenzaamheid en materiele nood onder de bezoekers

Ondanks de door de overheid getroffen coronamaatregelen hebben we van de
Gemeente Utrecht (onder vastgestelde restricties) uitzonderlijke toestemming
gekregen om door te gaan met de levensmiddelenuitgifte.

We bedienen een doelgroep (multiprobleemgezinnen) die normaliter moeilijk te
bereiken is. Onder deze groep heerst grote werkloosheid, venrvaarlozing en
verslavingen. Veel van deze mensen komen, mede door hun financiële problemen, de
deur nauwelijks uit en zijn in een isolement geraakt. We bouwen aan relaties en
proberen deze mensen verder te helpen.

Onder Gods leiding en met de kracht van de Heilige Geest zijn er dit jaar opnieuw
mensen tot bekering in de Here Jezus gekomen. Met het'Leren Doen' programma, de
vrouwen Bijbelstudie en de mannen opbouwavonden zijn we vooral ook in de diepte
gegroeid. Deze activiteiten dragen niet alleen bij tot groei in kennis, maar ook in liefde,
gebed en toewijding met als doel dat het geloof in Christus en de relatie met onze
medemens zal groeien.

We hopen en bidden op een verdere groei van de Buurtkerk en we veruvachten
opnieuw vele ambities waar te kunnen maken.

Samen strijden we voor minder armoede
en werken we aan meer menselijke waarde.
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