Toelichting (BATEN) OBenA steunaanvraagformulier
Terecht spreekt dit formulier van Baten en Lasten. Er wordt aangegeven dat niet alleen de ontvangsten en
uitgaven doch de zuivere baten en lasten (dus met inbegrip van nog te betalen en vooruit betaalde posten
en indien voorkomend, vooruit ontvangen en nog te ontvangen bedragen) in de exploitatie opgenomen
moeten worden.
Diaconale inkomsten en uitgaven worden NIET in de exploitatie rekening van de kerk verantwoord.

A. BATEN:
1

Collecten bestemd voor de eigen kerk. Op deze rekening dienen verantwoord te worden bv:
a. Collecten voor de kerk
b. Collecten voor rente en aflossing
c. Bijzondere collecten voor de kerk, b.v. ter dekking van bepaalde kosten.

2.

Collecten voor de omslag kerkelijke kassen. Het betreft hier de minimium bijdrage van de omslag per lid/
dooplid (excl. diaconie en afdrachten door commissies) zoals deze door de GS is vastgesteld.

3.

Vrijwillige bijdragen. Deze post spreekt voor zichzelf.

4.

Giften en legaten. Hierop dienen alle giften en legaten (niet zijnde collecten/VVB) bestemd voor de kerk
te worden verantwoord. Deze baten dienen gespecificeerd te worden vermeld.

5.

Opbrengst uit acties. De opbrengst uit acties, welke buiten de normale inkomsten vallen, b.v. bollenpellen,
inpakwerk, en overig vrijwilligerswerk en dergelijke waardoor een bijdrage wordt gegeven, dienen apart in de
exploitatie rekening te worden vermeld.
In overleg kan met deputaten worden vastgesteld in hoeverre deze inkomsten gebruikt mogen worden
voor extra aflossing of voor het aanschaffen van bijzondere zaken.

6.

Fondsen. Alle inkomsten, betrekking hebbend op fondsen, zoals bouwfonds, orgelfonds, pastoriefonds,
e.d. moeten onder deze post worden verantwoord.

7.

Rente. Hier dienen alle (overige) renteopbrengsten vermeld te worden.

8.

Overige baten. Hieronder kunnen vallen: verhuuropbrengsten, een bijdrage van b.v. classis of een zusterkerk
wegens bepaalde financiële omstandigheden of andere incidentele ontvangsten.
Ook bij deze posten kan overleg met deputaten noodzakelijk zijn in verband met gewenste extra aflossing.

