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1.3 Resultaatvergelijking
Ilet rosultaai
tel1 opzicrJe

2C21 IS ten UP/Ir:ll1t~ 'Jim 2n;iC geslegen

met (,)3

:;~,9 lie ontNlkkellng

van 1181resulta,,( 2021

van 2C20 kan als volqt worden weergegeven

€
He! resultaat

is gunstig beiflvlocd

(

door'

',j'-

I'; _,_

2':

i\h::i1l;~',-w£en rc-.a",I:",', .',1-

,

0'4'-

'o-IF
('37
514
87)

.

,

\.:1,",·

Kosten act,vltelten
K:ull<)()rkrJSten

1 074

He! rcsultaat

is ongunstig

bClnvloed

door

, b':<'.

GKIN (Landelijk) te Tilburg
1.3 Resultaatvergelijking
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1.3 Resultaatvergelijking
He! resultaat

2021 is ten opzichte

2021 ten opzichte

van de begroting

van de begroti1g

gestegen

kan als voigt worden

met € 76.750.
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1.4 Begrotingsoverzicht
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1.5 FinancieHepositie
Ter analyse van de financlele
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5038 AD Tilburg (Nederland)
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ING ,ekenmg NLJ9INGB0002618290,
Den Haag
Rabobank rekenmg N~23RAe00302301305,
Den Haag

INDONESISCH - NEDERLANDS CHRISTELIJKE KERK

JAARVERSLAG

GKIN 2021

Voorwoord
Gemeente van GKIN.
Voor u ligt hetjaarverslag

2021 In dit verslag kunt u het beleid en de activiteiten van de GKIN lezen.

Inleiding
Missle van GKIN
Het evangelie van JezuS Christus verkondigen en pastorale zorg bieden. in het bijzonder aan onze broeders
en zusters uit Indonesie, die een andere geloofsbeleving hebben dan de Nederlanders.
Met het fundament dat Jezus Christus, Heer en Hoofd der Kerk is, zoals vervat in de Bijbel - het Dude en
Nieuwe Testament - Gods Woord.
De missie van de GKIN
missionaire kerk zijn die /Jet woord van God verkondigt
plaats voor Chnstenen zijn
in het bljzonder met Indonesische affiniteit
De visie van de GKIN
gastvrije en oecumenische
koinonia (gemeenschap)
marturia (getuigenis)
diakonia (dienstbetoon)

kerk zijn met de volgende kenmerken

We streven ernaar dal in aile activiteiten he! doel, de visie en de missie van de GKIN tot uiting Kamen
De GKIN is tweetalig

in de erediensten wordt Indanesisch en Nederlands gesproken

Geografische spreiding:
De GKIN is een landelijke kerk en is verdeeld in 5 regio's: Amstelveen, Rijswijk/Den Haag,
Rotterdam/Dordrecht. Tilburg. ArnhemfNiJmegen
De geografische spreiding loopt van Noord-Dost Nederland (Huissamenkomst in Paterswolde) tot aan Belgie
(Huissamenkomst in Antwerpen) tot aan Rotterdam (zOndagsdienst in Rotterdam)

Bestuur:
De landelijke kerkenraad bestaat uit aile ouderlingen van de GKIN, inclusief de vaste predikanten van de
GKIN
Voor de dagelijkse gang van zaken die landelijk betreffen is het Dagelljks Bestuur verantwoordeliJk
Binnen he! Dagelijks Bestuur (DB) nemen alleen ouderlingen vanuit de regio's zitting, de samenstelling van
het dagelijks bestuur is nu nog afhankeliJk van de ambtstermijn van deze ouderlingen.
In 2021 vonden er geen veranderingen

plaats binnen het DageliJks Bestuur

Aan het eind van 2021 bestond het Dagelijks Bestuur van de GKIN uit
Mw T Tjoe-Fat, vice voorzitter
Mw, M. Natanael-Kusumadjaja, scriba
Dhr. P Van Duijn, voorzitter Commissie van Beheer (CVB)
Ds. M. Winckler-Huliselan ex-officio vanuit het ministerium
De landelijke kerkenraad ken de diverse wisselingen door af- en aangetreden ouderlmgen.
Aan het eind van 2021 bestond de landelijke kerkenraad van de GKIN uit:
Regio Amstelveen
Mw p, Kwa-Soekarno (voorzitter)
Dhr. H Boro (vice-vaorzitter)
Dhr. E. Leuhery (1e secretaris)
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Cremers (2e secretariSi
Snoek Ipennwgmeester
Vormer-PL.;M'anta
Tjoe-Fat

Regio Rijswijk/Den Haag'
Dhr P van Duijn (Interim voorzitterJ
Dhr H 0 Lim ipennin';:Jmeesteri
Dnr E R\.;monClor IY' secretaTIS)
Mw E Vergeer-Nomene (2e secretarls:1
Mw R Panjaitan - Situmorang
Mw M Natanael - Kusumadjaj3
Dhr N Silitonga
Dhr E Noteboom
Reglo RotterdamlDordrecht:
Mw I Pratomo, (voorzitter)
Mw L Goudappel-The (penningmeester)
Mw T De Groot
Mw Wdya de Feljter·Suwarrl
Reglo Tilburg:
Dhr, J Van den Driest, (voorzJtterJ
Mw J Wattimena (secretarisj
Mw H Tan (penningmeester)
Mw M Pesik-Limbat
Dhr T Siahaan
Dhr S Limantora
Mw. T Lwa
Regia Arnhem/Nljmegen
Mw J WOJters - Possuma (vooTZltter)
Mw M van Vessem - Picauly {pe'1n!ngmeester)
Dhr A. Adriaensen
Predikanten
Os J Linandi
Os S TjahJad;
Os M Wmckeler-Hullselar
De Landelijke kerkenraad wordt ondersteund door een aantallandelijke
Commissie Kerkorde is gevormd
Commissie Diakonia & Marturia

cammlssres

He! dagellJks bestuur wordr endersteL.;!ld deor 'let LKB (LandeliJk KerkeliJk Bureau:, en ooer de lanoeli;ke
pennmgmeester

Activiteiten
Deze activiieiten ziJn verdeeld in de ;andellhe activiteiten en de reglonale acti~'iteitcl'
eenmalige activitelten Deze act!vitelten zlJn gerlcht op he: Jaarthema
Hetjaarthema van GKIN van 2021 was "Back to baSIC If) de nieLH'VeVliorkeiljkheld"
"Back to basic: Kembali ke dasar dltengah realitas bani'
Regionaal.'
Pastorale zorg
Hurssamenkomsten (zowel fysiek ais onl.ne)
Bijbelstudies (zowel fysrek als online)

zo',vel vas:e als

Land~ 'ik Kerkeli:k B'y"eau
"ie~vei5rraat 24:
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27 34 5~.44
Cleo>'1aag
[opo rlaag

Bidstonden (zowel fys;ek als online)
Catechlsatie, incl huwelijkscatechisatie
Groeigroepen (zowel fysiek als online)
Zowel kinder- als volwassen doop
Diensten voor overledenen
Diensten voor huwellJken
Regionale kerkenraad vergaderingen (zowel fysiek als online)
Regionale werkvergaderingen (zowel fysiek als online)
Bazaar - geannuleerd i. vm COViD19 pandemie (wel Bazaar Ta Go in regia RijS,vijklOen Haag)
Online Toerustingen en informatiebljeenkomsien
Gezamenlijke diensten met regionale PKN gemeente - geannuleerd i. v.m COVID19 pandemie
Activiteiten ten behoeve van gemeente opbouw
LandeJi)k
(Online) LandellJke kerkenraadsvergadering - 2 x per jaar
(Online) Moderamen vergadering - 3 x per Jaar
(Online) Landelijke DB-CVB-penni'lgmeesters-MKO
coordlnatoren vergadering 2 x per Jaar
(Online) Toerustlng ouderlmgen er activisten iX/Jaar
(Online) Toerusting ouderlmgen 1x/Jaar
Uitgaven van de GKIN
GKIN Nleuws
Overdenkingen worden slechts ondersteund door GKIN,
Activiteitell vall he! Oage/ijks Bestuur
Vergaderingen tussen DB en Ministeriul~l - 'T1'l 1 x per JaBi
Voortgangsgesprek met de predikanten
Aanwezig bij bevestiging nieuwe ouderlingen
BIJwonen van de Generaie Synode var de Prctestantse Kerk In Nederiand - 2 x per Jaar door
vertegenwoordigers van de GKIN: mw T TJoe-Fat of ds, M Hullselan
Externe contacten
PKN (protestar.tse Kerk Nederlanu; GKIN heeft een assoclatieovereenkomst met de PKN
SKIN (Samen Kerk in Nederland) - vertegenwoordiger GKIN is mw_ G Goei
BKUKIN (Badan Kerj3Sama Umat Kristian Indonesia dl Nederland) - vertegenwoordlQer GKIN is
Ds S T;;ahJadl
GKI (GereJa Kristen Inaonesial GKIN r;eeft een samenwerkingsovereen"cmsl
met de GKI

Leden van de GKIN:
Totaal aantalleden
1074 (waarvan 1/7 passlef)
Totaal aantal betrokkenen (mcl sympathlsa'lten)
1169
Aantal kmderen geboren 3
Aantalleder (ir,cl syrl1pathsa,11eni o-vc'lecen ·,3
Aantal klnderen gedoopt: 1
Aantal geloofsbeliJdenis afgclegd 1:J
Aantal nieuwe ledenisyrnoathsarte'l
1'1ddm nistratle 18

Landelijk Kerkel'lk 8ureau
Heuvelstraat 141
5038 AD Tolburg (Nederland)
E-mailadres LKB; LKB@gk,n.org
E-mailadres scroba: scriba@gk,n.org
Kamer van Koophandel nummer: 27.34.55.44
ING rekening r~LlgINGB0002618290,
Den Haag
Rabobank rekening NL23RA80030n0130S,
Den Haag
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*'" Geen geboortedatum

~Imo1
--~ 4

8,4%
-,
4,1%
--_.
48,9% I

61:1-

I.

20

8,3%

!~I

~59
60 ~~64
i Totaal 20 - 64

25

4,3%

61
5,6%
~-7,O%·

40 - 44

871~.17,5%

I

496. 100,0% 1

1621

I

27,4% 1

5911100,0%

6
86

Afsluiting:
De vermelding van oa de activiteiten
deze in he! GKIN Nieuws vinden

IS

genomen uit de data van het Landelijk KerkeliJk Bureau U kunt

Namens de landelijke kerkenraad

Theya TJoe-Fat.
vice-voorzitter van de landelljke kerkenraad
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JAARREKENING

3,1 Balans per 31 december 2021

31 cil:cprnber 2021

,

ACTIVA

Vaste activa

,

Vlottcilde

',')

activ;l

il;i: l.K:sd"btce,IC",

41r, 1:;:1

Totaal activazijde

APEK

3S~" :,1

3.1 Balans per 31 december

2021

31 deceillbt~1

(

PASSIVA

Slldlllllgskapllil;il
8

e s ~el'-' "11n 9 s Cestc ""it'S

Kortlopende

2021

€

(

t

:\Ufi.22i

~:6r

schulden

r ac,J2Iscr2d!~eu'p'

"

Vi,'1 zcuo·r.;cgen
O'J('rr::!c' s:~.~IJt'rl

Totaal passivazijde

APEK
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

2021

2021
€

€
Glften en baten uit fondsenwervlng
Ovenge

baten

Baten
Inkoopwaarde
Verstrekte

geleverde

producten

Bruto exploitatieresultaat

Lc"er~e~ salarlssen
Afscllrllvlngen

materlele

personeelskoster,

f-iuIS'/l<s:ngskostEor
Kosren

a::tivl:ei:e"

Verkoopkosten
Kanloorkosien
AlgwrenC'

€

320.280
11 824
332 184

6.569

15.370

5.051
100

6,569

15.3 r 8

5.251

336.754
336.754

355 134

316734

331 503

222,567

238439

4,9::J

19 CiJ5

231 912
1.665
1 265
52.729
1D.414

SUfI
27Ri

>1 733

4,159

6)8
2 61 ~
5941

vaste actlva

2020

358.615
3088
361 7[3

giften

OVf>'Se aste~
A cti viteiten la 5 te n

Ovenge

Begrotlng

697

kcs:e"
293Cl:l6

Beheerslasten
Explo itati e res u Itaat

6' '98

3J:- ~83

304.541

-20.549

26.962

RerleClate~ 8n socc;gelljkcoJpDren·,;st;;[,
Rentelilsten

en soortgelijke

kosten

Resuitaat

-2.997
58.?V

Resultaat

58.201

Sam der financieie

Best('rll'llng
Be "tern

III I ng

baten en lasten

? 000

-18.~A9

-2.167
-2 160

24,802

res_ltaat
sre serve

58.201
58 201

APEK
rJ~";"#7t1<"(,;v.

24.802
24.802
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3.3 Kasstroomoverzicht over 2021
Het kasstroornoverzlcht

IS opgesteid

volgens de Indlrecte melllOde

,
Kasstroom

uit operationele

2021
€

activiteiten

BednJfsresultaat
Aa"passmger
Iioor
A:SC~lr,;vlnger

625
628

Veranderlng

In werkkapitaal

VordHI~gen
Kortlopelde
Kasstroo'T'

Sc.~~loe" '~8x::1 ~cllul::ierl Ol,n k~eG et '~stell:ngerl,:

1272
6},093

Ult be(jr'lfsopecatli,,~

Rer,teDa~e' en sGc'-:geIIJkE;':.Jporengst;:;rRenteiasten

;; /42

en soongellJke kosten

1C
-3,008

5::,1:: '
Kasstroom

uit investeringsactiviteiten

IllVes~e':'lg8" ,': 'l'iltere!e

Ka55·.~cO"-'u'

n

""lsk OlG:IVOl

'ester ~gs.~, ,;',/!:e:81

....

Mutatie geldmiddclen
Toelichting

:07 339

op de geldmiddelen

St,lI1d rer 1 Jalluarl
MutOlt;e geidmiddC'lC'rl

S'a,:r] :Jc" 3' cec'-',ce'

352.669
5733';)
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELlCHTING
De jaarrekening
financiele

IS opgesteld

versiaggeving,

in overeenstemming

met in Nederland

aigemeen

aanvaarde

mede op basis van de RichtllJn voor de Jaarverslaggevlng

grondslagen

voor

640 'Organlsatles

zander

winststreven'.
Activiteiten
De activiteiten van GKfN (Landeli)k), statutalr gevestigd Ie Tilburg, bestaan voornamelijk uit'
- het verkondigen van he! Evangelie van Jezus Ceislus en het bieden van pastorale zor9 in Nederland,
De doelgroep

is in he! bijzonder

zich niet in de Nederlandse
De kerkdiensten

worden

SchledamlDordrecht.
De feitelijke

acliviteilen

Vestigingsadres,

en

gehouden

lusters

vanwege

Ult Indonesle

verschillen

in 5 regio·s. Ie welen
en TilbJrg

worden

aan de Heuvelstraat

uitgevoerd

statutalr

gevesllgd

Ie Tilbllrg

die, na hun karns! naar Nederland.

in taal, cultuur

Amslelveen.

ArnhemlNljmegen

rechtsvorm en inschrijfnummer

GKIN (Landelijk).
dossiernummer

de broeders

kerk thuis vaelen

en geloofsklimaal.

Rijswllk/Den

Haag

141 te Tilburg.

handelsregister

IS Ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel

onder

27345544

Schattingen
Bij toepassing
(Landelilk)

van de grondslagen

zich verschillende

opgenomen

bedragen.

en regels voor het opstellen

oordelen

en schattingen

Indien het voor het geven

kunner,

vormt de leldlng van GKIN

zljr. voor de In de jaarrekenlng

van het in artikel 2 362 lid 1 BW vereiste

is. is de aard van deze oordelen

en schattrngen

toelichting

laarrekenll1gposten

op de desbetreffende

van de Jaarrekenlng

die essentieel

incJusief de bllbehorende

veronderstellingen

inzicht

noodzakeliJk

opgenomen

bl) de

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht
De geldmiddelen
Kasstromen

word! opgesteld

in vreemde

valuta

geldmiddelen

worden

afzonderlilk

Ontvangsten

en lIitgaven

onder de kasstroom
flnancieri

volgens

in het kasstroomoverzicht

ziJn omgerekend
In

uit hoofde

uil operationele

de indirecte

bestaan

methode

Ult liquide

middelen

legen een geschatte

het kasstroomoverzicht
van Interest

antvangen

activitellen.

Betaalde

gemiddelde

koers.

Koersverschillen

op

getoond
dlvldenden
dividenden

en wlflstbelastlngen
zi)n opgenomen

zlJn opgenomen

onder de kasstroom

lIit

ngsactivileilen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Aigemeen
De jaarrekening
financlele

is opgesteld

verslaggeving.

in overeenstemming

met in Nederland

algemeen

aanvaarde

mede op basis van de RichtliJn voar de Jaarverslaggevlng

grondslagen

voor

640 'Organlsatles

zonder

winststreven'

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde

grondslagen

van waardering

van het voorgaande jaar. met uitzondering
desbetreffende
paragrafen

en van resultaalbepaling

van de loegepaste

Zljn on;;JewUzigd gebleven

stelselwijzigingen

ten opzlchte

zoals opgenomen

in de

Vreemde valuta
Functioneie

valuta

De posten

in de jaarrekef1lng

omgevmg

waarin

De Jaarrekening

worden

de onderneming
IS opgesleld

gewaardeerd

met inachtneming

haar bedriJfsactiviteiten

van de vallila

voornameli)k

in euro'S: dit IS zowel de functionete

lIiloefenl

van de econamlsche

(de functionele

valuta)

als de presentatievaluta

Bijzondere posten
Bijzondere
resultaat
loegelicht

posten

zijn baten of laslen

ulI de normale.
worden

nlel-incldenlele

die voortvloe!en

uit gebeurtenlssen

bedrijfsaclivitelten.

op grand van de aard. omvang

of Iransacties

maar die omwille

of het incidentele

- 19 -

karakler

die behoren

van de vergelijkbaarheid
van de post.

tot het
apart
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PAS51VA
MateriiHe vaste activa
BedriJfsgebouwen

en !erremen

vervaardigingsprijS

worden

gewaardeerd

onder aftrek van linealre

legen ve'krljgingspri)s

afsChrljvingen

gedurende

plus bi)KOmende

de verwachte

Kosten of

toekomstige

gebruiksduur

Op terreinen wordt nie! afgeschreven, Er wordt rekening gehouden met de biJzondere waardeverminderingen
die op baJansdatum worden verwacht. Voar de vaststelling of voor een mateneel vast aelief sprake is van een
biJZondere
Overige

waardevermindering

maleriele

toerekenbare
gebruiksduur
Subsidies

op investeringen

worden

de subsidies

Voor verplichtingen
onderdeel

naar de desbetreffende

gewaardeerd

tot herslel

getroffen

m mmdering

betrekkmg

gebracht

of vervaardigingsprlJs

gedurende

de verwachte

op de verkrijgings-

inciUSlef direct

toekomstige

of vervaardlgmgspnlS

van de

heoben.

na afloop van het gebrulk

voor het verwachte

van de boekwaarde

toellchtlng.

legen verkri)gings-

kosten, onder aftrek van lineaire afschriJvingen
en biJzondere waardeverminderingen,

activa waarop
voorziening

word! verwezen

vaste actlva worden

van het aclief (ontmantelingskostenj

bed rag op het moment

van het actief waartegenover

van activenng.

voor het gehele

wordt een

Dil bed rag wordt verwerkt

bed rag een voorziening

als

wordt

gevormd.
Indlen grond gekocht

is met opslalien,

met de intentie

de opstallen

Ie slopen of lemet te laten gaan en

vervolgens
op de grond nieuwbouw
te realiseren
dan maken de eventuele
gemaakte sloopkosten
deel uit van de verkfljgmgspnls
van de grond,
Voor de toekomstlge

kosten

onderhoud

De toevoeging

gevormd.

het onderhoud

van groat onderhoud

en de periode

aan de bedr'jfsgebouwens

aan de voorzlenlng

die telkens

boekwaarde

wordt bepaald

tLissen de werkzaamtleden

van de opstallen

een, voorZI€"mg

voor groat

op baSIS van he! geschatte

van groot onderhoud

en de

bed rag van

verloopt

Vorderingen
VorderJ'l'~en

worden

de transactiekosten
gealTlortiseerde
boekwaarde
Liquide
Liqllide

oij eeste

verwer'~lnCJ gewaa,deerd

indlen materieel.

koslprijs.

Vordermgen

Voorzieningen

wegens

tegen de .'eEde ',.,.aarde van de tege~prestatle

worden

na eersle

onmbaarheid

verwerkll1g

worden

gewaardeerd

in mindering

legen

gebracht

incluslef
de

op de

van de vcrderwg

middeten
middelen

bestaan

uil kas

Rekenmg-courantsC)lulden
kortlopende

schulden

banklegoeden

bl) banken
Liquide

en depositos

ZIJIl opgenomen

,'T,lddele'l worden

onder

gewaardeerd

met een looptljd
schulden

korter dan twaalf

aa'1 krediet;<',stelllll';:)en

;egen '1omnale

maanden.

onder

waa,de

Eigen vermogen
Vnj besteedbaar vermogen
Het VIIJ besteedbaar

vermogen

IS dat gedeel:e

organen zander beJem11eflflg door wettellJke
waarvoor de stidlllng
is opgericht
Kortlopende
Kortlopende
schulden

\/a~

het e,gen vemlogen

of statutalre

bepatlflgen

waar,)ver
kunnen

de daartoe

beschikken

bevoegde

voor het doel

schutden
schulden

worden

bed rag rekening
waarde

worden

blJ de eers:e

na eerste verwerking

ve:y.,e'king

gewaardeerd

i10udend met agio of disaglo

gewaardeerd

legen

legen geamortiseerde

reele waarde

en onder aflrek van lransactlekosten.

- 2C -

Kortlopende

kostpriJs, zijnde

het onlvangen

Dr\ IS meestal

de Ilominale
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR BE PALING VAN HET RESULTAAT
Aigemeen
Het resultaat word! bepaald als het verschd tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
koslen en andere lasten over he! Jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in he! laar waann
zij zijn gerealiseerd
van de verwerking van ongereallseerde
van op reele waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlattende actlva

Het resultaat wordt tevens bepaald met 1n8chtnemlng

waardeveranderingen
opgenornen

effecten en afgeleide

financiele

instrumenten

die nie! zijl1 aangemerkt

als afdekkingSlnstrumen\

Baten
Onder balen wordt v€rstaan
van kortlngen
giften

en dergelilke

subsidies,

Opbrengsten
belangnlke

de bed'8ger

sponsorbijdragen

voortvloeiend
rechlen

ap ecanomlsclle

van diensten

In

het verslagJaar geleve'de
belastingen,

goederen

alsmede

0' dlensten. ~a aftrek

de baten Ult l100fde van

en overige ontvangsten.

uit de vHkoop

De kostpri)s van deze goederen
Opbrengsten

vaar de

en van over de omzet geheven
van goederen

voordelen

alsmede

wordt aan dezelfde

warder, opgenome"

worden veranf.t.'oora

00 11elmomert

op de koper.

periode toegerekend.

"aar cato van de mate waarln de dienslen

kostpnJS van deze die'1sten wo~at aan dezelide

dat aile

aile belangriJke nSiCo's ziJn avergegaan

zl:n vemch,

De

perlode toegerekend

Opbrengstverantwoording

Aigemeen
Netto-omzet

omvat de oobrengsten

prajectoobrergsten

Ult leve" "g van goederen

uic 110c'de va:' 01de"'w

de om?et geheven

den o'ojecten

en dienslen

en gerealiseecde

cnder a"tre~. va~ k::r:lilge:-

e~-,oegell ..~e en van olier

belastillgen.

',/erkoOD 'Ian goeCJerer;
Opbrengsten
betrekklng

Ult de verkoop van goederell

tot de elgendom

worden verwerkt

lian de goederen

zoara aile belangrljke

Zij<1 overgedraqen

reehten en fiSICO'S meT

aan de koper

Vet/enen van ·:licnsten
Verantwoording
gebaseerd
d:enSlen

van opbrengsten

Lilt de levering van diensten

op de verrlC'l:e d:ensten

:::Jtaa" (le oala~sdatu:n

geschledt
In

niJar rato van de gelelierde

prestaties

'ierh::Judlng tot de In tataal te verrlcli:en

Kosten
De koster, worden
hebben

bepaald op hlstorlscne

DaSIS ell toegerekend

aan net verslagJaar waarop ziJ betrekking

- 2' -
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Pers oneels belon i nge n
Periodiek betaalbare beloningen
De aan het personeei

verschuldigde

belonrngen

op grond van de arbeldsvoorwaarden

worden

verwerkt

In de

winsl- en verliesrekening.
Afschrijvingen op immateriiile en materiele vaste activa
Immatenele vaste activa indusie! goodwill en materiele vaste activa worden vanal hel moment da! het aetlef
beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur I
verwachte toekomstige gebruiksduur van het aellef. Over lerremen en vastgoedbeleggmgen wordt niet
afgeschreven,
Boekwinsten

en -verliezen

uit de incidentele

verkoop

van materiele

vaste activa zijn begrepen

onder de

afschrijvingen,
Bijzondere

posten

Bijzondere
normale,

posten zijn bater, of lasten die voortvloelen
niel-incidentele

toegelicht

worden

bedrijfsuitoefening,

maa'

uit gebeurtenlssen

die omwille

op grand van de aard, omvang

of transacties

van de analyse

of het incideniele

karakter

die behoren

tot de

en vergeh)kbaarheld

apart

van de post

Overheidssubsidies
Expioitatiesubsidies

worden

als bate verantwoord

gesubsidieerde

kosten zi)n gemaakt

expioitatietekort

zich heeft voorgedaan.

in de winst-

of opbrengsten

en verliesrekenlng

zijn gederfd

De baten worden

of wanneer

verantwoord

in het jaar waarin

de

een gesubsidieerd

als het waarschlJnhJi\. is dal deze worden

ontvangen.
Subsidies

met betrekking

desbetrelfende
Financiele

tot investeringen

actief en als onderdeel

baten

vaste activa worden
,.eM'erkt

In mmdering

gebracht

op het

in de winst- en verhesrekening

en lasten

Ren/ebalen

en renlelasten

Rentebaten

en rentelasten

de desbetreffende
verantwoorde

in materiale

van ae afscnnjvlngen

worden

tijdsevenredig

activa en passlva,

transactlekosten

'ierwerkt

BU de verwwklng

op de ontvangen

rekening

Iloudend

van de 'entelasten

met de effeclieve

wo'dt

rentevoel

rei\.ening gehouden

van

met de

lenll1gen.

Koersversehillen
Koersverschillen
verliesrekening

die optreden

blJ de afiNlkKehng

of omrekenlllg

verwerkt

in de peri ode dat ZI) zich voordoen,

dlvidenden

van niel op nettovermogenswaarde

van monelalre

posten worden

tenzij hedge-accounting

in de winsl-

en

wordl toegepast

OiVldenden
Te ontvangen
worden

verantwoord

zodra de onderrem'f'g

gewaardeerde

deelnemingen

en effecten,

Ilet recht hierop heeft verkregen

Waardeveranderingen

finaneia/e ins/rumen/en

Waardeveranderingen

van financlele

gewaardeerd

instr~rne,.,ten

tegen redle waarde

die op acluele

waarde

gewaardeerd

zl)n worden

verwerkt

In de Wll1st- en verliesrekenlng.
Activeren

van rentelasten

Rentelasten

worden

aanmerkelijke
wordt berekend

geactlveerd

hoeveelheld

op basis van de verschuldl9de

of op baSIS van de gewcgen
toe te rekenen,

gedurende

In verhouding

de per ode van vervaardlgll1g

tijd vergt om hel aclief gebruiksrentevoet

of verkoopklaar

re'1te over speclfiek

van lenll1ge,1 die nlet speef

tot de ultgaven

en penade

te maken,

tndien net een

De Ie actlveren

voor de ve·vaardiglnlj
ek aan de 'Jervaardlgtng

van vef\'aardlging,

- 22 -

van een actlef

opgenor'1en

rente
lenmger

van het actef

z;jn
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Ie Tilburg

op de balans

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materi/He vaste activa
He~ ve'loop

ViW de 'TCl'erle!e v~.sle ac:v:,; '.'!:Ycl :11'0volgl weergege',e"
inventallS
(

::'497

Aanscllafwaarde
CU~llIl<l!ieve

,lfsdl"jV'''9'''-

Boekwaarde

p"r

. ia:-lI,l'I

Investcr:ngen
AfsdHIj'.ln;)8n
Mlitaties

'2 ';34

2021

Cumuiatleve

aiscllrijvlnqen

Boe~'...'aa'd2

Dd

,':"'5':"

1S,003

~ 256

31 :jt'C:PI'-,ber

'" ~'2SD,=":",n:a>s

Inventans

2U

VLOTTENDE ACnVA
Vorderingen
",'-'

Handelsdebiteuren

(

Overige
t\J]:e

Nag

~L,

vorderingen
C'''ia''}ic-'~e!jc-'
'-Jlle('><,~"
o:llvawv~, Kosle" l<lndelljk

----c-~'c'j~9':~ 1

- .23 -
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c

(

Liquide

""

middelen

-lr,J<;3_

.':'
':i;_"r,cit"IIJ~J

//268

";', ·152
~):_U58
.:~ 194

4U liS

33777

'"G,ej

c'.

1;-·
70
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PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Vrij besteedbaar

vermogen

2::;2]
f
Kapitaal Kerkgenootschap

308.227

Stard pe 31 decer-,ber

,

31-12-2021
Kapitaal
Kapltaal

3J·':! "227

3'·- 2-7020
€

regio's

1;426

reglO'S

,

,

2021

202:]

Kapilila/regie':;
Stand pee 1 la:1.]ar,
BestelTlr11lng resliitaat

Stand per 31 decem be'

Voorstel

tot bestemming

van he! resultaat

over het boekjaar

Vec' de ve .........
'e'k "9 val- riel salde c','er hat bcekjaar
He! mgehouden

58,201

- ') 376
24.802

7:),627

12426

12425
boekJaar

deel van het resultaa:

2021

2021 wO'-OI '/c;(Wt:ler, naar oe staat ',an oaten en lasten

ovec 2021 bedraagt € 58,201

KORTLOPENDE SCHULDEN
Yi ;2-2020
€

31_12_2021

•

Handelscredrteuren
Cred:teuren

3935

31-12-202"

€

1 733

31 12-2020

€

Schulden aan groepsmaatschappijen
RekenlIlg

Rekemng
Stand per'

641

COLirant GKIN Regie Amsteiveen

202~

2020

€

€

courant GKIN Reglo Amsielveen
januarl

Mutatie 1 schutd aan groepsmaatscllapplj

641
641

Stand per 31 december

- 25 -

GKIN (Landelijk) te Tilburg
3.5 Toe1ichting op de balans

Belastingen

en prelnies

sociale verzekeringen

8_LU

I·: .x,:-;t"'f.r,g

~ 1-1.

7_858

-2C:
(

7.858

8_1 :_l..l

(

(

Overige sdlulden
i 7 S7~

16.29~j

25_C28

23.7~7

,
Overlopende
D ,:)r ." I'· \8"

(

passiva
i-:/'-';Llr>'-

154
1 160

- )b -

GKIN (Landelijk) Ie Tilburg
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

2021

Begrotlng

2020

202·
Giften

en baten

Collecte!'
Glften

MKO
Nalatenscr.appen
Ovenge

€

t

€

133,114
22.641
185 223
16877

,23 C5C
5.500
~61 722
1,' ODe
13 030

133 396
15.834

uit fondsenwerving

giften en baten

4CC

358.615

Overige

2 723
336.754

baten

Inkomsten

Bazaar

Inkoopwaarde

geleverde

GKIN '1I8uWS

Verstrekte

3 :]88

11 824

6 S97
-28
6.569

14.370
: CJD
15.370

producten

Kosten CVB
Kosten

32C,288

"%.8D"

4,906

145
5.051

giften

V"rs:ce".te gfter.

Overige

lasten

Overige

lasten

100

Lonen en salarissen
Doorberekende

salarlssen

gasl predlkanten

Doorberekende

salansser.

vaste predikan!e"

Afschrijvingen

materiele

vaste

1HU4
210.833
222.667

G2S

1 665

"(21
932
770
231
2,6H)

666

personeelskosten

Reiskostenvergoeding

GP

VrlJwilllgersvergoeding
RelskoSlen
Overige

9.053
222.859
23" .912

activa

Inver',ta,':s

Overige

20.439
218 CC:]
230439

oveng

pWSOlleelskosten
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599

1,265

GKIN (Landelijk) Ie Tilburg
3.6 Toelichting

op de staat van baten en lasten
2821

8egrolln-;;

2020

2021
€
Huisvestingskosten
59.41[0

Huur OT1r:;e'end goed

Kosten

Koster

77,551

52 729

activiteiten
4.9CC

activltelten

Inkomsten
ReclameR eprese

genererende

uitgaven

e., adverten:iekos:en

nta \Jekosten

733

697

ec.s

697

Kantoorkosten
Ka., too rben odgd

h e::Je n

Orukwerk

558

So':warepkke:ce

n

V8klilEIalLJur

Huur opslag

4.733

4,159

626

5,555

1 700

11

2.000

7

2.287

Aigemene
Overlge

Kosten

dig ern EnE "osten

Financiele
Rentebaten
Rentebale

Rentelasten
BanKkosten

baten en lasten
en soortgelijke

opbrengsten

rekerung courant banken

en soortgelijke

Kosten

en proVISIE

Personeels

leden

Gedurende

net laar 2021 waren gemlodcld

3.00fJ

4 werkrlemers

In

;> 167

dlEllst or basI'; van een tulltirlle drenstvwballd

I,., "et :aar ::'02J ',\laren ::lit 4 werk"t':mers
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