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Inleiding 
De Vrije Evangelische Gemeente ‘De Ark’ Geldermalsen En Omstreken stelt jaarlijks de 

jaarrekening op. Daarbij maken we ook een samenvatting voor publicatie. Deze samenvatting 

ligt nu voor u. 

De jaarrekening 2021 is in maart 2022 namens de Oudsten- en Diakenenraad (ODR) opgesteld 

en is door de onafhankelijke kascommissie beoordeeld op 22 maart 2022. 

De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd door de ledenvergadering, gehouden op 

13 april 2022. 
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Verslag Oudsten en Diakenenraad 
De wereld om ons heen verandert snel. In de ene week worden alle coronamaatregelen 

opgeheven en nu -een week later als ik dit schrijf- is er wereldwijd grote spanning en 

verontwaardiging over de Russische inval in de Oekraïne waar veel slachtoffers vallen. 2021 

was een jaar van corona en verdeeldheid onder veel christenen over vaccinatie en QR-code. 

Wat de toekomst gaat brengen is onbekend. Maar Zijn ogen zijn over de hele aarde, om 

krachtig bij te staan wiens hart volkomen naar Hem uitgaat. Ook in het afgelopen jaar heeft 

Hij Zijn nabijheid getoond.  

Op het moment dat we weer uit de Oostkerk moesten (nazomer 2021) omdat deze zou 

worden gesloopt, konden we gelukkig weer terecht in het schoolgebouw van Yuverta 

(Helicon). Ook dit mogen we zien als een bijzondere zorg van onze Hemelse Vader. Zo konden 

we in dit jaar nog steeds als gemeente bij elkaar komen; de ene keer met meer, de andere 

keer met minder broeders en zusters. Alle veranderingen hebben veel tijd en energie gekost 

van de ODR. We hebben samen met jullie geprobeerd om zoveel mogelijk aan elkaar te laten 

merken dat we, ondanks alle maatregelen, toch samen één gemeente zijn. Velen van ons 

hebben in dit jaar geliefden verloren en onder ons waren ook regelmatig zieken. Ook hierin 

heeft de Here ons kracht en Zijn nabijheid doen ervaren. 

Ook heeft de ODR nagedacht over een eigen huisvesting waarbij je niet van de ene op de 

andere dag eruit kan worden gezet en waarbij we als gemeente een meerdere betrokkenheid 

in de maatschappij kunt laten zien. Dit laatste blijft actueel om Zijn liefde uit te dragen in 

Woord en Daad. Op dit moment zijn er nog geen nieuwe concrete mogelijkheden maar we 

houden onze ogen en oren open. 

Opnieuw waren er veel redenen om dankbaar voor te zijn. De ambten konden redelijk worden 

ingevuld. Kinderen mochten geboren worden en bij onze Heiland gebracht opdat Hij hen zou 

zegenen. Nieuwe leden werden aangenomen en met het vooruitzicht dat we in het nieuwe 

weer fysiek samen konden komen, werden veel taken weer opgepakt. 

Het Vakantie Bijbelfeest kon weer fysiek doorgaan en werd goed bezocht. En kreeg veel 

waardering. 

De ledenadministratie kwam op orde en met het vernieuwen van onze website is een begin 

gemaakt. Graag willen wij dat in 2022 afronden. 

Hoewel we ook dit jaar in onze gemeente beperkt hebben kunnen evangeliseren mochten we 

op verschillende plaatsen toch evangelisatiemateriaal verspreiden of neerleggen in winkels en 

ontmoetingsplaatsen. 

Ook mochten we in 2021 weer een aantal zendelingen en belangrijke organisaties onder-

steunen om het evangelie in de wereld te verbreiden. We zijn dankbaar dat we dit werk als 

gemeente kunnen aanmoedigen en ondersteunen door financiële bijdragen en daad-

werkelijke inzet. 
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Dankbaar zijn we dat nieuwe bezoekers zich thuis voelen en verschillende zich ook hebben 

opgegeven voor de oriëntatiekring die begin 2022 is gestart. 

De ODR spreekt haar dank uit voor jullie, door gebed, financiële middelen en helpende 

handen. Bijzonder dankbaar zijn we dat vele jongeren blijk geven van hun geloof en toewijding 

om hun talenten in te zetten voor de gemeente en Zijn Koninkrijk. 

Wat betreft de financiën is het een stabiel jaar geweest. De lasten zijn iets lager uitgekomen 

dan begroot: door de corona-maatregelen zijn ook dit jaar veel (fysieke) activiteiten niet of 

slechts beperkt doorgegaan. De inkomsten in 2021 zijn lager dan 2020, maar dit is het gevolg 

van eenmalige giften in 2020. De inkomsten zijn vergelijkbaar met voorliggende jaren en zijn 

kostendekkend. 

De ODR weet zich gedragen door Gods kracht en mag vreugde scheppen in het samen dienst-

baar zijn voor de gemeente. Hij houdt Zijn kerk in stand en laat niet varen wat Zijn hand begon. 

Dat geeft moed voor de uitdagingen die voor ons liggen, door elkaar als gemeente vast te 

houden als levende stenen. En ons leven te stellen onder Gods wil zodat het een reukwerk 

mag zijn voor onze God. 

In de eerste plaats zijn wij onze Heer dankbaar voor alles wat we als zegen hebben mogen 

ontvangen. Maar ook u bedanken wij nog eens voor uw inzet op vele vlakken, alsmede voor 

uw financiële bijdragen die het mogelijk maakten om al de kosten te kunnen dragen, die de 

verschillende taken en verantwoordelijkheden met zich meebrengen. 

Namens de ODR, 

C.H. Zondag 

Voorzitter 
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Toelichting op de cijfers van 2021 

Baten 

Giften 

De inkomsten die per bank ontvangen worden, bestaan uit zowel eenmalige als structurele 

giften. Het totaal van de bijdragen nam ten opzichte van het voorgaande jaar af met 20,8%. 

Collectes 

De collecteopbrengsten, inclusief de collectes met specifieke bestemming, zijn ten opzichte 

van het jaar 2020 gedaald met 1,3%. 

De collecte-opbrengsten externe doelen betreffen collectes voor zowel lokale, Nederlandse 

als wereldwijde organisaties welke op gebied van (diaconale) hulpverlening, pastorale zorg of 

evangelisatie bijdragen aan de maatschappij. 

Financiële baten 

Dit betreft de rente-inkomsten over de banktegoeden bij ING Bank en Rabobank. 

Overige baten 

Onder overige baten vallen onder meer de bijdragen voor de cd-opnamen van de zondagse 

eredienst, de deelnemersbijdragen voor de wekelijkse volleybalactiviteiten en collecte-

opbrengsten voor bijzondere doelen, voor zover niet elders opgenomen. 

Per saldo zijn de baten in 2021 ten opzichte van het vorige jaar gedaald met 17,8%.  
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Lasten 

Eredienst 

De kosten voor de erediensten betreffen zowel de vergoeding voor externe sprekers, kosten 

voor muziek en techniek, de kinderdiensten als ook de kosten voor de koffie na de dienst. 

Geestelijk leven 

Onder geestelijk leven worden zowel de kosten voor inzet van het pastoraat, als ook diaconale 

zorg en bezoekwerk verantwoord. De kosten zijn in het afgelopen jaar gestegen. Diaconale 

kosten kennen vaak een eenmalig karakter en zijn derhalve lastig te voorspellen. 

Educatie 

Uitgaven voor educatie betreffen training en cursussen voor zowel gemeente als voor ODR-

leden en kringwerk. Ook zijn hieronder de kosten voor lezingen opgenomen, waarvoor zowel 

zaalhuur als sprekersvergoedingen verschuldigd kunnen zijn. 

Zending en evangelisatie 

VEG De Ark ondersteunt diverse evangelisten en zendelingen met een financiële bijdrage voor 

hun werk in binnen- en buitenland. Daarnaast wordt aan het begin van het jaar bepaald welke 

stichtingen en doelen worden ondersteund gedurende het jaar via de wekelijkse collecten. 

De onder Zending en Evangelisatie verantwoorde post ‘giften’ betreft zowel eenmalig toege-

kende giften aan derden, als ook collecteopbrengsten voor bijzondere externe doelen. 

Jong en oud 

Onder deze kosten zijn de kosten van het jeugdwerk opgenomen voor zowel de tieners als de 

jeugd. Daarnaast worden de kosten voor gemeenteactiviteiten hieronder verantwoord. 

Algemene kosten 

De algemene kosten betreffen kosten voor onder meer verzekeringen, drukwerk, bankkosten 

en huisvestingskosten. 

Bestemmingsreserves en exploitatiesaldo 

Bestemmingsfonds huisvesting 

Zowel de maandelijkse collectes als ook de bijdragen per bank die specifiek voor de huis-

vesting worden ontvangen, worden apart gezet voor de eigen (toekomstige) huisvesting, 

verbouwingsbijdragen en -investeringen, etc. 

Bestemmingsreserve inventaris 

Jaarlijks besluit de ODR al dan niet een bedrag aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Dit 

bedrag is afhankelijk van het exploitatieresultaat en de noodzaak om gelden te reserveren 

voor inventaris. De bestemmingsreserve inventaris zal in beginsel maximaal 20.000 euro 

bedragen en wordt gereserveerd ter vervanging en uitbreiding van inventaris. 
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Algemene reserve 

Het resterende batig of negatief exploitatiesaldo wordt resp. toegevoegd of onttrokken aan 

de algemene reserve, waarmee de operationele gang van zaken van onze gemeente wordt 

bekostigd en buffers worden gevormd voor toekomstige jaren. 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Grondslagen voor waardering 

Algemeen 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar. De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door 

de ODR goedgekeurde begroting 2021. 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, 

worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en kosten worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde, inclusief de 

transactiekosten. In een zakelijke transactie is de reële waarde op het moment van de trans-

actie gelijk aan de kostprijs. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, eventueel onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Alle middelen staan ter 

vrije beschikking, tenzij anders is vermeld. 

Eigen vermogen  

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en -fondsen. De 

bestemmingsreserves en -fondsen zijn alleen voor specifieke doelen aan te wenden. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Exploitatiesaldo, baten en lasten 

Het exploitatiesaldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen de totale baten en de 

totale lasten. 

Als baten worden verantwoord, de van derden ontvangen giften en collectes onder aftrek van 

eventuele direct daaraan gerelateerde kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin 

deze baten zijn ontvangen. Verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden 

verwerkt zodra deze voorzienbaar zijn. 

Ontvangsten waarvoor een specifieke bestemming is aangewezen, worden toegevoegd aan 

de betreffende bestemmingsreserve c.q. bestemmingsfonds en daarbij worden zowel de bate 

als de last verwerkt in de Staat van Baten en Lasten.  
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Het jaar 2021 in beeld 
Ontwikkeling van de ontvangen vrijwillige bijdragen en giften: 

 
 

Verdeling van giften naar doelbestemming: 

 
 

Waar hebben we onze uitgaven aan besteed: 

 

€ 0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000
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€ 50.000

algemeen extra algemeen huisvesting rente etc

collecte collecte giften giften overig

Ontwikkeling van inkomsten

2019

2020

2021

€ 0

€ 10.000

€ 20.000

€ 30.000

€ 40.000

€ 50.000

€ 60.000

2019 2020 2021

Verdeling ontvangen giften

niet specifiek
benoemd

specifiek
benoemd

rente / overige

Eredienst;
€ 8.407 

Geestelijk 
leven; € 2.180 

Educatie;
€ 1.525 

Zending / 
evangelisatie;

€ 10.136 

Jong en oud;
€ 1.133 

Huisvesting;
€ 7.868 

Reserveringen;
€ 3.987 

Algemene kosten; 
€ 2.050 

Overig;
€ 13.905 
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Vooruitblik naar de toekomst 
Er zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden ten aanzien van de financiële situatie van 

VEG De Ark. 

Voorgenomen bestedingen en andere financiële verplichtingen 
Er zijn voor het jaar 2022 geen specifieke bestedingen en/of investeringen van materiële 

omvang voorgenomen op het moment van opstellen van de jaarrekening. 

Het huurcontract met Yuverta MBO Opleidingen voor het gebruik van de schoollocatie aan de 

Burgemeester Roozeveld van der Venlaan 7 in Geldermalsen heeft een looptijd van een jaar, 

met een jaarlijkse stilzwijgende verlenging. 
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Bijlage: Staat van baten en lasten over 2021 
(in €uro) 

 

Baten 2020 
(werkelijk) 

2021 
(begroting) 

2021 
(werkelijk) 

Giften algemeen 44.381 34.000 34.171 

Giften huisvesting 2.423 1.800 2.889 

Collecte-opbrengsten algemeen 5.898 5.000 4.838 

Collecte-opbrengsten huisvesting 1.064 1.000 1.098 

Collecte-opbrengsten externe doelen 1.512 1.100 2.432 

Financiële baten 10 -80 10 

Overige baten 460 200 365 

 55.748 43.020 45.803 

 

 

Lasten 2020 
(werkelijk) 

2021 
(begroting) 

2021 
(werkelijk) 

Erediensten 9.164 8.850 8.407 

Geestelijk leven 2.855 3.200 2.180 

Educatie 2.648 2.550 1.525 

Zending en evangelisatie 9.782 9.100 10.136 

Jong en oud 790 2.250 1.133 

Algemene kosten 11.104 13.800 13.905 

 36.343 39.750 37.286 

 

 

Exploitatiesaldo 2020 
(werkelijk) 

2021 
(begroting) 

2021 
(werkelijk) 

Batig (+) c.q. verlies (-) saldo 19.405 3.270 8.517 
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Bijlage: Balans per 31 december 2021 
In het kader van de vrijstelling die door de Belastingdienst is gegeven voor kerkgenoot-

schappen, is geen balans opgenomen in deze publicatie. 


