
Stichting Christus Triumfatorkerk 

Toelichtingen en specificaties bij de Jaarrekening 2014 

Balans 31-dec-14 31-dec-13

1 Bank

Betaalrekening ING 1.231,36     931,82         

Rentemeerrekening ING 61.555,96   59.928,37   

 62.787,32   60.860,19   

2 Eigen vermogen

De reserve is ontstaan uit het saldo van baten en lasten over de jaren heen. 

Stand per 1 januari 478,48         306,57         

Bij: saldo van baten en lasten 4,54             171,91         

483,02         478,48         

3 Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve is gevormd door een legaat met als bestemming vernieuwing en 

verbetering van de kerkzaal van de Christus Triumfatorkerk.

Van dit legaat is nog beschikbaar per 1 januari 24.262,70   24.794,50   

Bij:

Rentetoevoeging 235,88         467,20         

Af:

Besteed voor aanschaf beamers kerkzaal -5.872,50     

Besteed voor aanschaf presentatieschermen  -999,00       

Beschikbaar per 31 december 18.626,08   24.262,70   

4 Schulden

De schulden bestaan voornamelijk uit het tegoed van de wijkgemeente, waarvan de 

inkomsten en uitgaven via de bankrekening van de Stichting lopen. 

Baten en lasten

5 Baten

De baten bestaan uit giften en rentebaten. De rente over de bankrekening wordt naar

toegerekend aan de bestemmingsreserve en het overige vermogen. 

6 Lasten

De lasten betreffen organisatiekosten en de exploitatie van Open kerk projecten in de 

Christus Triumfatorkerk. Deze projecten zijn hoofdzakelijk gericht op de buurt.

Voor het saldo van baten en lasten van deze projecten geldt de afspraak met de wijkgemeente

Christus Triumfatorkerk dat een positief saldo aan de wijkgemeente ten goede komt ter 

dekking van de kosten van verwarming, verlichting en schoonmaken. 

Voor een (verwacht) negatief saldo wordt getracht dekking te vinden door bijdragen van 

derden, subsidies of wordt aangevuld door de wijkgemeente.



Specificatie van de Open kerk projecten is als volgt.

 Open kerk projecten  2014   2013

Maaltijdproject

Baten

Bijdragen bezoekers 4.563,20    7.480,70      

Lasten

Kosten maaltijden -4.094,87  -8.035,15    

Saldo Baten en Lasten Maaltijdproject 468,33         -554,45       

Overige projecten

Exposities

Baten -             -               

Lasten -197,10     -393,53       

Saldo baten en lasten -197,10       -393,53       

Lunchconcerten

Baten 936,99       1.140,27     

Lasten  (excl. verwarmingskosten) -             -6,00            

Saldo baten en lasten 936,99         1.134,27     

Saldo baten en lasten Open Kerk Projecten 1.208,22     186,29         

Ten gunste/ten laste van wijkgemeente

Christus Triumfatorkerk -1.208,22    -186,29       

Saldo baten en lasten -               -               


