
Deutsche Evangelische Gemeinde im Haag 
 

Financieel jaarverslag 2018 
 
 

Baten en lasten 01.01.2018 – 31.12.2018 in € 
 
 
Baten  Lasten 

1. Bijdragen gemeenteleden 65.466  1. Directe kosten van omzet 6.630 

2. Giften en collecten 33.859  2. Personeelskosten 65.762 

3. Opbrengsten uit bezittingen 22.471  3. Huisvestingskosten 42.272 

4. Overige Baten 18.989  4. Kantoorkosten 6.649 

5. Subsidies 24.639  5. Verkoopkosten 388 

6. Financiële baten -41.493  6. Algemene kosten 17.275 

7. Buitengewone baten 1.225     

      

 Totale baten 125.156   Totale lasten 138.976 

 
 
 
 
Toelichting 
 
De staat van baten en lasten geeft inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen 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 sinds Juli 2018 zijn de Personeelskosten in 2018 lager dan in gewone jaren, maar 

ook de inkomsten uit godsdienstonderwijs in de Deutsche Internationale Schule Den Haag. 

 

De gemeente zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden geven naar 

draagkracht, verder ontvangt de gemeente giften van vrienden.  

De giften en collecten (33.859 €) omvatten inkomsten voor de DEGiH (22.968 €), maar ook 

doorlopende collecten (10.891 €), die voor externe goede doelen bestemd zijn. 



Verder heeft de gemeente inkomsten door verhuur van de kerk en de bijgebouwen.  

Ook organiseert zij jaarlijks twee kledingbeurzen en een kerstmarkt waarvan de inkomsten de 

gemeente ten goede komen; deze maken deel van de Overige Baten uit. Verder omvatten de 

Overige Baten inkomsten uit godsdienstonderwijs aan de Deutsche Internationale Schule en 

bijdragen voor catechisatie. 

Omdat het kerkgebouw een rijksmonument is, heeft de gemeente in 2018 subsidies van de 

Nationale Restauratiefonds en die Gemeende Den Haag ontvangen voor de instandhouding 

voor de monumentale kerk. 

De negatieve financiële baten resulteren uit tijdelijke waardeveranderingen van effecten, die 

tot de vaste activa behoren. Op 31-12-2018 was deze waarde bijzonder laag. 

 

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

salarissen voor de predikanten en de administratief medewerker, en betalingen voor de 

organisten. 

Daarnaast worden belangrijke middelen besteed aan het in stand houden van het kerkgebouw 

met bijbehorende bijgebouwen zoals reparaties, onderhoud, energie, belastingen en 

verzekeringen (Huisvestingskosten). 

Directe Kosten van Omzet omvatten bestedingen aan godsdiensten, parochiewerk en diaconie. 

Een groot deel van de Algemene Kosten zijn de uitbetaalde doorlopende collecten; daarnaast 

vallen kosten voor administratie en kleinere posten zoals het onderhoud van de tuin aan. De 

Kantoorkosten omvatten uitgaven zoals telefoon, porti en kantoorartikelen. 

Voor 2018 zijn de lasten om 13.820 € hoger dan de baten. 


