
Staat van baten en lasten 2021 

 
 

Toelichting  

Rekening 2021:       
De kosten zijn substantieel lager uitgevallen vanwege COVID-19, waardoor minder BrugZondagen en 
activiteiten zijn gehouden. 
 
Begroting 2022:       
In de kosten m.b.t. huur/bewaking en activiteiten zijn weer o.b.v. normaal programma. De wens is om 
meer activiteiten te organiseren en is de aanschaf van in-ear systemen voor de band extra in de begroting 
opgenomen. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de giften niet wezenlijk veranderen en is daarom ook de 
verwachting dat er ingeteerd zal worden op de opgebouwde reserves. 
 
Daarnaast zal uit de opgebouwde reserve ‘Hulp aan derden’ steun aan Oekraïne betaald worden. Hierin is 
al op de balans voorzien en komt in bovenstaande overzicht alleen terug in het aanvullen van deze reserve. 
 

Uitleg toepassing van de rubrieken 

 
 
 

Rekening Rekening Begroting

2021 2020 2022

Baten Kolom1 2020 2021

Opbrengst uit bezittingen -€                      -€                      -€                       

Bijdragen gemeenteleden 15.984€           14.635€           15.150€           

Subsidies en overige bijdragen van derden -€                      -€                      -€                       

Totaal baten 15.984€           14.635€           15.150€           

Lasten Kolom4 Kolom1 Kolom3

Bestedingen pastorale beroepskrachten -€                 -€                 -€                  

Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig 

pastoraal werk

4.317€             1.904€             6.509€              

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 1.600€             750€                1.600€              

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen) 6.238€             5.672€             9.380€              

Lasten overige eigendommen en inventarissen 653€                1.048€             2.516€              

Salarissen (kosten, organisten e.d.) -€                 -€                 -€                  

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 357€                315€                338€                 

Totaal lasten 13.164€           9.689€             20.343€           

Resultaat

2.820€             4.946€             -5.193€            

• Opbrengst uit bezittingen: Niet van toepassing 

• Bijdragen gemeenteleden: Betreft inkomsten uit vrijwillige bijdragen, giften en collectes 

• Subsidies en overige bijdragen van derden: Niet van toepassing 

• Bestedingen pastorale beroepskrachten: Niet van toepassing 

• Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig 
pastoraal werk: 

Alle kosten m.b.t. activiteiten, pastorale zorg en toerusting van 
de Brug 

• Bijdragen aan andere organen binnen de kerk: Afdracht aan ACTS29 en hulp aan derden 

• Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief 
afschrijvingen): 

Huur, aankleding en afnemen bewaking 

• Lasten overige eigendommen en inventarissen: Betreft kosten die gemaakt worden voor techniek en 
afschrijvingen van inventaris 

• Salarissen (kosten, organisten e.d.): Niet van toepassing  

• Lasten beheer en administratie, bankkosten en 
rente: 

Bankkosten, verzekeringen, licentieafdrachten en andere 
administratiekosten 



Activiteiten 2021  

De Brug is een missionaire gemeente, ontstaan in 2012 in Eindhoven met de visie om niet-kerkelijke mensen 
in Eindhoven en omstreken op een eigentijdse manier te bereiken met het evangelie en elkaar te helpen om 
toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden.  
 
Om deze tweeledige visie vorm te geven, hebben we de volgende activiteiten ondernomen in 2021: 
 

• BrugDiensten op zondag. Vanaf Pasen 2021 konden er weer diensten plaatsvinden. We hebben 
diensten kunnen houden tot de lockdown van December. Hierdoor zijn de huurkosten en PR kosten 
significant lager dan gebudgetteerd.  

• Pastoraal werk. We hebben onder andere een gehandicapte vrouw kunnen ondersteuning met de 
aanschaf van een aangepaste fiets. Samen met andere kerken hebben we meegedaan aan 
#nietalleen – een actie waarbij we in de buurt mensen ondersteunden met o.a. boodschappen, 
dieren uitlaten, of (telefonische) gesprekken. Ook zijn er meer mensen ziek geworden dan in een 
normaal jaar. Waar mogelijk hebben we hiervoor bloemen geregeld.  

• Activiteiten voor specifieke doelgroepen in de kerk: @home wijkkringen, BrugZusjes, de Youth Alpha 
cursus voor jonge mensen, en jongerenwerk zowel zelfstandig als samen met de NGK en de GKV Best.  
 

In 2021 hebben we vanwege corona geen geld uitgegeven aan de ondersteuning van het opstarten van 
nieuwe gemeenten in Nederland of Europa (normaal 10% van ons budget) of het bezoeken van conferenties. 
Wel hebben we onze 2% afdracht aan het netwerk gegeven. 
 


