
Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag 
 

Financiële verantwoording 2019 
 
 

Baten en lasten 01.01.2019 – 31.12.2019 in € 
 
 
BATEN 2019   LASTEN 2019 
1. Bijdragen gemeenteleden 67.220   1. Personeelskosten 77.495 

      
2. Giften en collecten 35.810   2. Huisvestingskosten 114.371 

Voor de eigen gemeente 18.985   Werkzamheden gebouwen 95.268 

Voor goede doelen 10.473   Orgelproject 2.675 

Orgelproject 6.352  Algemeen onderhoud 5.053 

    Energie en water 11.375 
3. Opbrengsten uit bezittingen 32.890     

    3. Kantoorkosten 17.364 

4. Overige baten 19.218   Belastingen en verzekeringen 8.200 
Gemeentearbeid 3.566   Parkeren 1.670 
Bazaren 10.650   Algemene kantoorkosten 7.494 
Onderwijs 4.715     
Rentebaten 287   4. Algemene kosten 27.001 

    Gemeentewerk 15.554 
5. Subsidies 17.636   Collecten voor goede doelen 10.645 

    Bankkosten 802 
6. Financiële baten 42.705     

      

7. Onttrekking reserves 20.752     

      

BATEN TOTAAL 236.231   LASTEN TOTAAL 236.231 

 
 
 
Toelichting 
 
De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de bestedingen. 

 

De gemeente vertoont een grote mate van continuïteit. In het algemeen sluiten de baten en 

lasten goed aan bij de rekeningen van de voorgaande jaren. Door een periode zonder vaste 

predikanten van juli 2018 t/m juli 2019 zijn de personeelskosten in 2019 lager dan in gewone 

jaren, maar dat geldt ook voor de inkomsten uit godsdienstonderwijs aan de Deutsche 

Internationale Schule Den Haag. 

 



De gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. De bijdragen 

gemeenteleden omvatten dat wat onze leden naar draagkracht geven. 

De giften en collecten omvatten inkomsten voor onze gemeente uit collecten en uit giften van 

vrienden, maar ook ‘doorlopende’ collecten die voor externe goede doelen bestemd zijn. Voor 

het restauratieproject van ons orgel hebben we in 2019 middelen uit giften en 

liefdadigheidsconcerten en financiële steun van de Stichting Fonds 1818 ontvangen. 

Verder heeft de gemeente inkomsten door verhuur van de kerk en de bijgebouwen; deze maken 

de opbrengsten uit bezittingen uit. 

De overige baten omvatten vooral inkomsten van twee kledingbeurzen en een kerstmarkt 

(bazaars), die jaarlijks worden georganiseerd. Verder omvatten de overige baten inkomsten uit 

godsdienstonderwijs aan de Deutsche Internationale Schule en rente op onze bankrekeningen. 

De inkomsten uit gemeentearbeid zijn vooral bijdragen voor catechisatie en 

gemeenteactiviteiten. 

Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is, heeft de gemeente ook in 2019 subsidies van 

het Nationaal Restauratiefonds en de Gemeente Den Haag ontvangen voor de instandhouding 

voor de monumentale kerk. 

De financiële baten resulteren uit tijdelijke waardeveranderingen van effecten die tot de vaste 

activa behoren. Op 31-12-2018 was deze waarde bijzonder laag, wat in een positief saldo op 

31-12-2019 resulteerde. 

 

Een groot deel van de inkomsten wordt besteed aan het pastoraat, in de vorm van salarissen 

voor de predikanten en de administratieve medewerker, en betalingen voor de organisten. Deze 

maken de personeelskosten uit. 

De huisvestingskosten omvatten vooral uitgaven voor het in stand houden van het kerkgebouw 

met bijbehorende bijgebouwen. Deze omvatten kosten voor werkzaamheden aan het 

kerkgebouw en het parochiegebouw; uitgaven voor het orgelproject; algemeen onderhoud, 

zoals schoonmaak, kleinere reparaties en kleine inventaris en de kosten voor energie en water. 

Naast de algemene kantoorkosten, zoals porti, telefoon en kantoorartikelen, worden ook 

belastingen en verzekeringen en de kosten voor parkeren tot de kantoorkosten gerekend. 

De algemene kosten omvatten vooral kosten voor gemeentewerk, zoals erediensten, pastoraal 

werk en diaconie. Daarnaast vallen hieronder ook bankkosten en uitbetaalde ‘doorlopende’ 

collecten. De bedragen voor ontvangen en uitbetaalde ‘doorlopende’ collecten verschillen 

doordat een deel van de ontvangen decembercollecte eerst in het volgende jaar wordt 

uitbetaald.  

Om baten en lasten sluitend te maken, worden reserves ter grootte van € 20.752 teruggeboekt. 


