
Financieel jaaroverzicht Zendingscommissie Hervormd Ede 2015 
 
Het jaar 2015 is financieel gezien een iets minder jaar geweest dan het jaar 2014. De 
opbrengsten over het totaal zijn met een minimale 0,03% gedaald ten opzichte van vorig 
jaar. We zijn, naast de gevers, God dankbaar voor het feit dat hij ons opnieuw de 
middelen geeft om het zendingswerk te ondersteunen. 
 
In dit jaaroverzicht kunt u lezen hoeveel geld er opgehaald is en welke zending werkers 
en projecten we konden ondersteunen. 
 
In tabel 1 vindt u de balans. 
           Balans per 31-12-2014   
Debet   Credit   
Saldo spaarrekening  €                 9.914,11  Te betalen bedragen  €      25.498,19  
Saldo Betaalrekening  €                 9.828,33     
Nog te ontvangen bedragen  €                 5.755,75     
       
Totaal  €               25.498,19  Totaal  €      25.498,19  
      
      
      
           Balans per 31-12-2015   
Debet   Credit   
Saldo spaarrekening  €               19.244,07  Te betalen bedragen  €      35.960,90  
Saldo Betaalrekening  €               11.403,24     
Nog te ontvangen bedragen  €                 5.294,82     
Verrekenen IZB/GZB  €                     18,77     
Totaal  €               35.960,90  Totaal  €      35.960,90  

Tabel 1: de balans per 31-12-2014 en per 31-12-2015 
  
In tabel 2 kunt u zien hoe groot de opbrengsten en uitgaven van de Zendingscommissie 
over het jaar 2015 zijn geweest.  
 
De collecten en giften zijn bestemd voor algemene doelen van de GZB en IZB of voor de 
vooraf aangekondigde projecten.  
 
De doelen van de zendingsbusjes zijn als volgt:  
 1e kwartaal: IZB, project Nieuwegein-Vreeswijk, ‘dagelijks dichtbij dienen’ van Dirk 

de Bree (voormalig gemeentelid en pastoraal werker wijk 2) 
 2e kwartaal: GZB, fam. Haasnoot, uitgezonden via de Arkgemeente 
 3e kwartaal: Interkerkelijke stichting Evangelie & Moslims, waarin de IZB en de GZB 

participeren. Het geld wordt overgemaakt naar de IZB, zij storten het door. 
 4e kwartaal: GZB, Nueva Esperanza (Nieuwe Hoop) te Peru. 
 
ZEG betekent Zending Eigen Gemeente. Het doel van ZEG is het ondersteunen van 
gemeenteleden die in binnen- of buitenland het evangelie verspreiden onder mensen die 
God niet kennen. Hiervoor wordt jaarlijks eenmaal een collecte gehouden door de 
diaconie. Gemeenteleden kunnen voor ondersteuning een aanvraag indienen bij de 
Zendingscommissie.  
 
 
 
 
 
 
 



  Jaarrekening 2015   

Item IN UIT 
Jaar 
betaald 

Rente  €                      129,96    
Zendingsbusjes 1e kw (IZB, Dirk de Bree)  €                    3.366,21   €            3.366,21  2016 
Zendingsbusjes 2e kw (GZB, fam Haasnoot)  €                    3.828,21   €            3.828,21  2016 
Zendingsbusjes 3e kw (IZB, E&M)   €                    3.535,26   €            3.535,26  2016 
Zendingsbusjes 4e kw (GZB, Nueva Esp.)  €                    3.938,51   €            3.938,51  2016 
Collecte GZB  €                  10.181,22   €           10.181,22  2016 
Collecte IZB  €                    6.270,93   €            6.270,93  2016 
Dagboekjes GZB  €                    3.985,50   €            3.985,50  2016 
Zending Eigen Gemeente  €                      700,00   €               700,00  2015 
Zending Eigen Gemeente  €                      450,00   €               450,00  2015 
Kerkradio GZB  €                      287,00   €               287,00  2016 
Kerkradio IZB  €                      287,00   €               287,00  2016 
Giften GZB  €                      133,75   €               133,75  2016 
Giften IZB  €                        98,75   €                 98,75  2016 
Gift voor Haasnoot  €                          8,00   €                   8,00  2016 
Commissiekosten, vergaderen   €                 21,00  2015 
Commissiekosten, vergaderen   €                 10,00  2016 
Commissiekosten, bankkosten   €                 87,17  2015 
Commissiekosten, bankkosten   €                 30,56  2016 
Commissiekosten tlv GZB  €                          9,39   2016 
Commissiekosten tlv IZB  €                          9,38    2016 
Totaal  €                  37.219,07   €           37.219,07   
    
Betaald in 2015:   €             1.258,17   
Te betalen in 2016:    €           35.960,90    
Totaal  €                  37.219,07   €           37.219,07   
Tabel 2: opbrengsten en uitgaven van de zendingscommissie in 2015 
 
Een analyse van het verschil in opbrengst van 2015 t.o.v. 2014 vindt u in tabel 3.  

Giften en collectes 2013 2014 2015 
Verschil 2014 
t.o.v. 2015(%) 

GZB collecten (3x)  €        10.536,11   €              9.445,53   €               10.181,22  plus 7,8% 
IZB collecten (2x)  €          6.332,07   €              6.558,19   €                 6.270,93  min 4,37% 
Collecte H. Nitrauw  €             336,78   €                       -      
Giften + ouderen 
bezoek  €             314,65   €                340,50   €                   232,50  min 31,71% 
Zendingsbusjes  €        15.053,88   €            14.484,11   €               14.668,19  plus 1,27% 
Kerkradio  €             940,00   €                987,00   €                   574,00  min 41,84% 
GZB-dagboekjes  €          3.349,30   €              3.939,00   €                 3.985,50  plus 1,18% 
Catechese  €                    -     €                167,20    
Totaal  €        36.862,79   €            35.921,53   €               35.912,34  min 0,03%  
      
GZB-dagboekjes 
(aantal) 332 357 381 plus 6,72% 
 
Tabel 3: opbrengst van 2015 t.o.v. 2014 
Wat opvalt in tabel 3 is dat de opbrengst van de GZB-collectes vorig jaar na een trend 
van dalingen nu bijna 8% hoger is. De opbrengst van de IZB-collectes blijft schommelen 
rond hetzelfde bedrag. Er zijn 3 GZB-collectes en 2 IZB-collectes per jaar.   
Tot slot willen wij u, namens de IZB en GZB bedanken voor uw bijdrage aan dit resultaat.   



Ook in 2016 hopen wij dat onze collectes en zendingsbussen ruimhartig worden bedacht.  
 
 
 
Namens de Zendingscommissie, 
 
Henk van Manen 
Penningmeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt de GZB en IZB financieel ondersteunen via de zendingsbussen in de 
kerkgebouwen, de collecten en door giften over te maken op onze bankrekening NL94 
INGB 0004 0118 00 t.n.v. Zendingscommissie Ede. Giften aan de Zendingscommissie zijn 
aftrekbaar van de belasting. De Zendingscommissie is nl. als onderdeel van de PKN door 
de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen). U kunt 
uw giften natuurlijk ook direct aan de GZB en de IZB overmaken.  
 
Ook kunt u postzegels en ′bijzondere kaarten′ inleveren. De GZB kan hiervoor geld 
krijgen. In de meeste kerkgebouwen staan dozen bij de ingang waarin u de kaarten en 
postzegels kunt deponeren.  
 
Als u in aanmerking wilt komen voor een bijdrage vanuit het fonds ‘Zending eigen 
gemeente’, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn graag bereid om u op 
verschillende manieren te helpen en een financiële bijdrage te geven. 
 
 
 
 
 


