
Baten
Giften 3.280,00      
Bijdragen Sjoeldiensten 2.830,10      
Boeken en ringmappen 60,00           
Tsadaka 110,00         
Seder-avond 300,00         
Rente 3,32                

Lasten
Tsadaka 1.000,00      
Sjoeldiensten 2.013,67      
Boeken en ringmappen 60,00           
Seder-avond 181,01         
Huur Borne 1.040,00      
Administratiekosten 340,15         
Vervoers- kosten 420,00         
Geschenken -                
Website 129,95         
Afschrijving 250,00         

5.434,78      6.583,42      
5.434,78      

Baten - lasten 1.148,64      

JAARREKENING 2018

Staat van baten en lasten (in €)



Bezittingen
Geluidsinstallatie 250,00      
ING bank betaalrekening 863,31      
ING bank spaarrekening 7.000,00  
Kas -            

Vermogen per 31 december 2018 8.113,31  

Vermogen per 31 december 2017 6.964,67  
Saldo baten/lasten 2018 1.148,64  

Vermogen per 31 december 2018 8.113,31  

Giften en bijdragen sjoeldiensten 
De post giften is het totaalbedrag van maandelijkse bank-overschrijvingen. De post bijdragen 
sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de sjoel- 
diensten.  
 
Boeken/ringmappen 
Dit zijn de opbrengsten en kosten van boeken en ringmappen. Het is niet zinvol om bij deze 
kleine hoeveelheden een voorraad bij te houden. Vandaar dat bij de lasten een kleine voorraad 
is inbegrepen. 
 
Tsedaka 
De post Tsedaka is het totaalbedrag van de directe giften voor Tsedaka.

Seder-avond 
De opbrengsten en kosten van de feesten worden apart opgevoerd, zodat de kosten van de 
sjoeldiensten ook zichtbaar worden. 

Rente
De post rente betreft het ontvangen bedrag op de spaarrekening over 2017.

Sjoeldiensten 
In deze post zijn opgenomen de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Dat zijn 
broodjes, vleeswaren, salades, groenten, soep, eieren, kaas, koffie, thee, frisdranken, wijn en 
hulpmiddelen zoals plastic eetgerei. De kosten voor de andere samenkomsten worden 
apart opgevoerd. Ook hier is bij de lasten een kleine voorraad inbegrepen. 

Balans per 31 december 2018 (in €)

Toelichting



Huur Borne  
In Borne huren we het kerkgebouw van De Fontein.  Deze post is het totaalbedrag van de 
betaalde huur, inclusief schoonmaakkosten, dat betrekking heeft op het jaar 2018. 

Administratiekosten 
Deze post bestaat uit de kosten voor postzegels, copieerwerk, cartridges, printpapier en bank- 
kosten.  

 
Vervoerskosten 
In deze post zijn opgenomen de kosten voor km-vergoedingen buiten de sjoeldiensten om. 

Geschenken 
Deze  post  bestaat  uit  de  kosten  van  geschenken  ter  gelegenheid  van  bijzondere  feestelijke 
momenten, begrafenissen en huisbezoeken. 
 
Website 
Dit  is  betaald  voor  het  onderhoudscontract  met  Webwol  Design  (Hans  Beck)  en  voor  het 
contract van de webserver Yourhosting.    

Afschrijvingskosten  
Medio 2014 is er een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. De kosten waren totaal € 1.059. 
De gebruiksduur werd gesteld op drie jaar. De geluidsinstallatie is medio 2017 geheel 
afgeschreven. Daarnaast is in mei 2017 geinvesteerd in een speakerset. De kosten hiervan
waren € 655. De afschrijving op de speakerset wordt voor 2018 gesteld op € 250.

Geluidsinstallatie Speakerset Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2018 -                500,00        500,00     
Investeringen -                -              -           
Afschrijvingen -                250,00        250,00     
Boekwaarde per 31 december 2018 -                250,00        250,00     

R. Dollen

Borne, mei 2019


