ANBI-verantwoording 2018
Naam
Onze gemeente heet Evangelische Gemeente de Graankorrel
RSIN-nummer
Ons RSIN-nummer is 821671406
Contact gegevens
U kunt contact opnemen via de website onder het kopje “Contact ”. Ook het adres van de
samenkomsten kunt u vinden op de website.
Bestuurssamenstelling
De dagelijkse leiding van de gemeente berust bij het bestuur en de geestelijke leiding bij de oudste.
Per 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
* Kees Keller Voorzitter & Oudste
* Fekri El Haddad Penningmeester
* Gerben Visser Secretaris

Beloningsbeleid
Bestuursleden en overige oudsten binnen de gemeente ontvangen geen salaris voor hun
werkzaamheden als bestuurslid of oudste.
Doelstelling
De veelkleurige wijsheid van God bekend maken aan de gehele schepping.
Verslag activiteiten 2018
We zijn een gemeente die iedere zondag samenkomt om de lof en eer te geven aan onze Schepper
en zijn Zoon Jezus Christus.
Daarnaast komen we doordeweeks samen in Huiskringen of gebedsavonden.
Financiële verantwoording over 2018
Het boekjaar van de gemeente loopt van 1 januari tot 31 december.
In het onderstaande overzicht wordt de realisatie van 2018 weergeven. Dit is door een kascontrole
commissie gecontroleerd en tijdens een jaarvergadering die voor alle leden van de gemeente
toegankelijk is gepresenteerd. Na goedkeuring door de leden wordt de penningmeester décharge
van het gevoerde bewind verleend.
Methodiek
De financiële verantwoordelijkheid wordt gedragen door het bestuur, en de uitvoering berust bij de
penningmeester aan de hand van de jaarlijkse door het bestuur vastgestelde begroting. Er wordt

geen kas contant geld gehouden, alle transacties geschieden giraal. Het contante geld van de
zondagse collectes wordt gestort op de gemeenterekening.

Resultaten boekjaar 2018
Baten
Giften & collectes
Collectes zondagschool
Overige baten, waaronder verhuur zaal en restitutie huur
Project giften
Opbrengst rommelmarkt
Opname spaarrekening
Ontvangsten renteloze lening
Totaal baten

€ 10.418,80
€129,62
€ 830,15
€ 1315,00
€ 1664,66
€ 9239,00
€ 225,00
€ 23.822,23

Lasten
Huur gebouw
Diakonie
Sprekers vergoeding
Doorstorten project giften
Adoptiekind
Verzekeringen en abonnementen
Zondagschool en chreche
Hart voor Moldavië
Beeld en geluid
Onderhoud
Bankkosten
Algemene giften
Bijbelstudies en publicatie
Catering
Diverse

€ 3923,00
€ 7048,00
€ 2902,36
€ 1260,00
€ 192,00
€ 265,95
€ 186,75
€ 1250,00
€ 1160,43
€ 2333,97
€ 194,94
€ 2280,08
€ 579,38
€ 142,45
€ 728,90
Totaal

€ 24.448,21

Resultaat van baten en lasten € 625.98 negatief. Voornamelijk door verhuizing zijn er eenmalig extra
uitgaven gedaan.

