JAARREKENING 2016
Staat van baten en lasten (in €)
Baten
Giften
Bijdragen sjoeldiensten
Boeken/ringmappen
Tsedaka
Seder-avond
Lasten
Tsedaka
Sjoeldiensten
Vouwtafels
Poeriem
Seder-avond
Huur Borne
Administratiekosten
Vervoerskosten
Geschenken
Website
Afschrijvingskosten

Baten – lasten

7.051,40
375,36
65,00
604,00
345,00
1.365,00
1.860,37
241,95
38,50
166,31
660,00
405,94
303,01
68,50
336,50
353,00
----------- -----------5.799,08
8.440,76
5.799,08
----------2.641,68
=======

Balans per 31 december 2016 (in €)
Bezittingen
Geluidsinstallatie
Abn-Amro-bank
Kas

176,50
3.967,65
296,81
-----------4.440,96*
=======

Vermogen 31 december 2016

*Vermogen 31 december 2015
Saldo baten/lasten 2016

1.799,28
2.641,68
-----------4.440,96
=======

Vermogen 31 december 2016

Toelichting
Giften en bijdragen sjoeldiensten
De post giften is het totaalbedrag van maandelijkse bank-overschrijvingen. De post bijdragen
sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de sjoeldiensten.
Boeken/ringmappen
Dit zijn de opbrengsten en kosten van boeken en ringmappen. Het is niet zinvol om bij deze
kleine hoeveelheden een voorraad bij te houden. Vandaar dat bij de lasten een kleine voorraad
is inbegrepen.
Poeriem/Seder-avond
De opbrengsten en kosten van de feesten worden apart opgevoerd, zodat de kosten van de
sjoeldiensten ook zichtbaar worden.
Tsedaka
10% van giften en bijdragen
Directe giften voor tsedaka
Totaal beschikbaar voor tsedaka
Dit bedrag is overgemaakt naar de volgende fondsen/projecten:
Shoresh-projecten - Hulp aan Sjoa-overlevenden
- Weduwen en wezen Israel
Shalomfonds Domari zigeunerkinderen Jeruzalem
Noodfonds brand Israel
Totaal overgemaakt

761,00
604,00
----------1.365,00
325,00
600,00
305,00
135,00
----------1.365,00

Sjoeldiensten
In deze post zijn opgenomen de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Dat zijn
broodjes, vleeswaren, salades, groenten, soep, eieren, kaas, koffie, thee, frisdranken, wijn en
hulpmiddelen zoals plastic eetgerei. De kosten voor de andere samenkomsten worden zoals al
gezegd apart opgevoerd. Ook hier is bij de lasten een voorraad inbegrepen.
Huur Borne
In Borne huren we het kerkgebouw van De Fontein.
Administratiekosten
Deze post bestaat uit de kosten voor postzegels, copieerwerk, cartridges, printpapier en bankkosten.
Vervoerskosten
In deze post zijn opgenomen de kosten voor km-vergoedingen buiten de sjoeldiensten om.
Geschenken
Deze post bestaat uit de kosten van geschenken ter gelegenheid van bijzondere feestelijke
momenten, begrafenissen en huisbezoeken.
Website
Dit is betaald voor het onderhoudscontract met Webwol Design (Hans Beck) en voor het
contract van de webserver Yourhosting.
Afschrijvingskosten
De afschrijving van de geluidsinstallatie is 1/3 van de aanschafwaarde van €1.059.

Christ van Amelsfort
penningmeester

Almelo, februari 2017

JAARREKENING 2015
Staat van baten en lasten (in €)
Baten
Giften
Bijdragen sjoeldiensten
Boeken/ringmappen
Tsedaka
Sederavond
Lasten
Tsedaka
Sjoeldiensten
Poeriem
Seder-avond
Gemeenteweekend
Huur Borne
Vervoerskosten
Administratiekosten
Boeken/ringmappen
Geschenken
Geluidsinstallatie
Website
Auteursrechten

Baten – lasten

5.665,50
208,20
25,00
107,00
270,00
657,00
2.230,31
56,72
318,10
359,37
600,00
447,00
166,68
157,50
60,00
385,79
336,50
42,85
------------ -----------5.817,82
6.281,70
5.817,82
-----------463,88
=======

Balans per 31 december 2015 (in €)
Bezittingen
Geluidsinstallatie
Abn-Amro-bank
Kas

529,50
1.107,73
162,05
-----------1.799,28*
=======

Vermogen 31 december 2015

*Vermogen 31 december 2014
Saldo baten/lasten 2015

1.335,40
463,88
-----------1.799,28
=======

Vermogen 31 december 2015

Toelichting

Giften en bijdragen sjoeldiensten
De post giften is het totaalbedrag van maandelijkse bank-overschrijvingen. De post bijdragen
sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de sjoeldiensten.
Boeken/ringmappen
Dit zijn de opbrengsten en kosten van boeken (m.n. sidoers) en ringmappen. Het is niet zinvol
om bij deze kleine hoeveelheden een voorraad bij te houden. Vandaar dat bij de lasten een
kleine voorraad is inbegrepen.
Poeriem/Seder-avond
De opbrengsten en kosten van de feesten worden apart opgevoerd, zodat de kosten van de
sjoeldiensten ook zichtbaar worden.
Tsedaka
Zoals bekend reserveren we 10% van de giften en bijdragen voor tsedaka. Bedragen die we
ontvangen bij Poeriem en Chanoeka worden in zijn geheel doorgegeven. Bovendien heeft Ger
nog een bedrag gekregen voor zijn boeken.
Totaal is ontvangen € 5.980,70. Wij hebben een bedrag van € 657 betaald aan tsedaka.
Sjoeldiensten
In deze post zijn opgenomen de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Dat zijn
broodjes, vleeswaren, salades, groenten, soep, eieren, kaas, koffie, thee, frisdranken, wijn en
hulpmiddelen zoals plastic eetgerei. De kosten voor de andere samenkomsten worden zoals al
gezegd apart opgevoerd. Ook hier is bij de lasten een voorraad inbegrepen.

Huur Borne
In Borne huren we de kerk De Fontein. De kosten zijn € 20 per dag.
Vervoerskosten
In deze post zijn opgenomen de kosten voor km-vergoedingen buiten de sjoeldiensten om.
Administratiekosten
Deze post bestaat uit de kosten voor postzegels, copieerwerk, cartridges, printpapier en bankkosten.
Geschenken
Deze post bestaat uit de kosten van geschenken (bloemen, mandjes Bolletje, boekenbonnen)
ter gelegenheid van bijzondere feestelijke momenten, begrafenissen en huisbezoeken.
Geluidsinstallatie
Medio 2014 is er een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. De kosten waren totaal € 1.059.
De gebruiksduur stellen we op drie jaar. Voor dit jaar nemen we een afschrijving van 1/3 van
1.059 = € 353. De boekwaarde is 882,50 – 353 = € 529,50.
Website
Dit is betaald voor het onderhoudscontract met Webwol Design (Hans Beck) en voor het
contract van de webserver Yourhosting.
Auteursrechten
Dit is de nota voor auteursrecht muziekgebruik. Met name betreft het hier het gebruik van
liederen. Dit bedrag wordt betaald aan de CRAM, de Centrale Regeling Auteursrecht
Muziekgebruik.

Christ van Amelsfort
penningmeester

Almelo, januari 2016

JAARREKENING 2014
Staat van baten en lasten (in €)
Baten
Giften
Bijdragen sjoeldiensten
Boeken/ringmappen
Tsedaka (poeriem)
Tsedaka (chanoeka)
Sederavond
Opbrengst oude geluidsinstallatie
Lasten
Tsedaka
Sjoeldiensten
Poeriem
Seder-avond
Huur Borne
Huur Emmen
Vervoerskosten
Administratiekosten
Geschenken
Geluidsinstallatie
Afschrijving geluidsinstallatie
Website
Auteursrechten

Baten – lasten

5.604,55
421,60
100,00
40,00
90,00
482,50
50,00
1.235,00
2.246,29
136,85
557,62
760,00
150,00
946,39
287,27
369,75
350,08
176,50
336,50
42,59
------------- ------------7.594,84
6.788,65
7.594,84
-------------/- 806,19
=======

Balans per 31 december 2014 (in €)
Bezittingen
Geluidsinstallatie
Abn-Amro-bank
Kas
Vermogen 31 december 2014

*Vermogen 31 december 2013
Saldo baten/lasten 2014
Vermogen 31 december 2014

882,50
334,75
118,15
-----------1.335,40*
=======
2.141,59
-/- 806,19
-----------1.335,40
=======

Toelichting
Giften en bijdragen sjoeldiensten
De post giften is het totaalbedrag van maandelijkse bank-overschrijvingen. De post bijdragen
sjoeldiensten is het totaalbedrag van wat men deponeert in de tsedaka-doos tijdens de sjoeldiensten.
Boeken/ringmappen
Dit zijn de opbrengsten en kosten van boeken (m.n. sidoers) en ringmappen. Het is niet zinvol
om bij deze kleine hoeveelheden een voorraad bij te houden. Vandaar dat bij de lasten een
kleine voorraad is inbegrepen.
Poeriem/Seder-avond
De opbrengsten en kosten van de feesten worden apart opgevoerd, zodat de kosten van de
sjoeldiensten ook zichtbaar worden.
Tsedaka
Zoals bekend reserveren we 10% van de giften en bijdragen voor tsedaka.
Het totaalbedrag van € 1.235 is als volgt samengesteld:
500 (2013) – 285 (1e halfjaar 2014) – 320 (2e halfjaar 2014) – 40 (poeriem) – 90 (chanoeka)
Sjoeldiensten
In deze post zijn opgenomen de kosten van catering bij de reguliere sjoeldiensten. Dat zijn
broodjes, vleeswaren, salades, groenten, soep, eieren, kaas, koffie, thee, frisdranken, wijn en
hulpmiddelen zoals plastic eetgerei. De kosten voor de andere samenkomsten worden zoals al
gezegd apart opgevoerd. Ook hier is bij de lasten een voorraad inbegrepen.
Huur Borne
In Borne huren we de kerk De Fontein. De kosten zijn € 20 per dag.
Huur Emmen
Per 1 april zijn we gestopt met de samenkomsten in Emmen. De kosten waren € 25 per dag.
Vervoerskosten
In deze post zijn opgenomen de kosten voor km-vergoedingen buiten de sjoeldiensten om.
Administratiekosten
Deze post bestaat uit de kosten voor postzegels, copieerwerk, cartridges, printpapier en bankkosten.
Geschenken
Deze post bestaat uit de kosten van geschenken (bloemen, mandjes Bolletje, boekenbonnen)
ter gelegenheid van bijzondere feestelijke momenten, begrafenissen en huisbezoeken.
Geluidsinstallatie
Medio 2014 is er een nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. De kosten waren totaal € 1.059.
De gebruiksduur stellen we op drie jaar. Voor dit jaar nemen we een afschrijving van een half
jaar. Dat is dus 1/6 van 1.059 = € 176,50. De boekwaarde is 1.059 – 176,50 = € 882,50.

Website
Dit is betaald voor het onderhoudscontract met Webwol Design (Hans Beck) en voor het
contract van de webserver Yourhosting.
Auteursrechten
Dit is de nota voor auteursrecht muziekgebruik. Met name betreft het hier het gebruik van
liederen. Dit bedrag wordt betaald aan de CRAM, de Centrale Regeling Auteursrecht
Muziekgebruik.

Christ van Amelsfort
penningmeester

Almelo, januari 2015

