
  

 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 PCC

 

TOELICHTING

Het saldo van 2/1/2018 is inclusief spaarbankrekening ING met een bedrag van 335,57 € , welke is 
gereserveerd voor de aanschaf van kleding voor het PCC koor.
Voor het 2-de jaar pastors  training GGD is 2870 Euro van de verleende subsidie niet uitgegeven, 
wat als bedrag in reserve nog beschikbaar gehouden dient te worden voor het vervolg van deze 
trainingen in 2018.
Om deze reden is vanaf deze datum in feite niet genoeg geld over voor activiteiten.
Volgens de berekening komt het bedrag uit op:  3167,16  € – 335,57  €  – 2870,00  € = - 38,41 €.

In 2017 hebben volgens de boekhouding 29 kerken leden contributie betaald. Niet elke kerk heeft 300  € 
betaald. De hele contributie is door 12 kerken voldaan, voor een deel door 7 kerken. En niet door 8 kerken.
2 kerken betalen geen contributies, waarvoor toestemming is verleend.
Om alle contributies te ontvangen is zeker een uitdaging.

De organisatie TEAR heeft de reis met het vliegtuig betaald voor de enige spreker van de pastors etraite. 

2 weken voorafgaand aan het Gezondheids evenement van 26 juni – 1 juli YHIYW – Uw Gezondheis IS Uw 
Rijkdom - heeft een belangrijk christelijk fonds afgezien mee te financieren en het advies gegeven om elders 
subsidie te verwerven. Vlak voor de zomervakantie. Het budget is zo ver mogelijk bijgesteld met als gevolg 
een tekort van 3845,50  €.  
De PCC heeft in de leden-vergadering van juni  gepleit voor een collecte. Het Maranatha Community Training 
Center en de Rivers of Bible Kerk  hebben om deze reden een extra bijdrage geleverd, waarvoor dank.

OMSCHRIJVING                 IN OMSCHRIJVING UIT

Saldo 1/1/2-17 € 1.599,01 Bankkosten € 160,75
Ledencontribut ie kerken € 6.470,00 Consumpties vergaderingen € 487,70
Bijdragen pastors retraite € 565,00 Pastors retraite € 3.055,40
Subsidie Gezondheidsproject YHIYW € 15.000,00 Gezondheidsproject YHIYW € 18.978,50
Collecte / gif t € 133,00 Pastors Training – GGD 1 year € 3.200,00
Subsidie Pastors Training GGD – 2 jaar € 6.070,00 Amsterdam City Consultat ie € 250,00
Saldo verschil € 0,54 Afscheid (3 personen) € 249,95

Parkeren, vervoer € 123,10
Website PCC (Strato) € 94,56
Diversen € 70,43
Saldo 2/1/2018 € 3.167,16

€ 29.837,55 € 29.837,55


