
Baten Budget 2017 2017 2016 2015

Tienden en offers €145.000,00 €132.182,00 €105.991,00 €88.878,00

Giften Pioniersfonds €50.000,00 €47.841,00 €33.610,00 €7.095,00

Giften totaal €195.000,00 €180.023,00 €139.601,00 €95.973,00

Lasten

Huisvestingskosten €85.610,00 €85.804,00 €62.608,00 €18.522,00

Inventaris €5.000,00 €0,00 €0,00 €0,00

Personeel €19.675,00 €20.502,00 €0,00 €0,00

Marketing €2.000,00 €4.480,00 €414,00 €2.006,00

Licht en Geluid €5.000,00 €4.573,00 €3.927,00 €9.433,00

Gastsprekers €7.390,00 €5.871,00 €7.390,00 €4.779,00

Contributie C3 Global €4.350,00 €3.925,00 €2.725,00 €1.159,00

Donaties zending €500,00 €805,00 €159,00 €3.150,00

Variabele kosten diensten €5.000,00 €8.958,00 €6.536,00 €2.711,00

Financiele lasten €1.200,00 €465,00 €386,00 €91,00

Training €10.000,00 €4.707,00 €1.216,00 €6.025,00

Overige lasten €2.500,00 €6.146,00 €5.037,00 €6.962,00

Lasten totaal €148.225,00 €146.236,00 €90.398,00 €54.838,00



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Baten
De baten van C3 Den Haag bestaan enkel uit giften. Door vrijwillige tienden en offers worden de dagelijkse kosten van het kerkgenootschap gefinancieerd. 
Daarnaast is er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het Pioniersfonds wat een reservering betreft voor specifieke doeleinden en het aankopen van vastgoed in 
de toekomst. 
Lasten
De huisvestingskosten betreffen de huur van de zondaglocatie, kantoor, BUILD nights en bandoefeningen. 
Marketingkosten betreffen kosten voor flyers, facebook advertenties, de hosting voor de website, etc.
Licht en geluid betreffen investeringen in licht en geluidsapparatuur en camera apparatuur.
De kosten voor gastsprekers betreffen honoraria voor de sprekers en onkostenvergoedingen zoals overnachtingen en reiskosten.
De Bijdrage aan C3 Global bedraagt 3% van de tienden en offers. Deze bijdragen worden gebruikt voor trainingen, conferenties, begeleiding voor de Pastors en 
overkoepelende overhead kosten zoals marketing.
Variabele kosten diensten bestaan uit kosten voor koffie en thee en onkosten die te maken hebben met speciale thematische diensten zoals Pasen en 
thematische diensten.
De post training betreft conferentiebezoeken van ons kernteam aan conferenties van C3 Global en C3 Europe of specifieke trainingen voor leiders, staff en 
vrijwilligers. 
Financiele lasten bedragen kosten voor financiële transacties en boekhouding.
Overige lasten bedragen kosten voor trainingen van vrijwilligers, overige kosten gastsprekers, kosten voor Superkids, het kinderprogramma van C3 Den Haag en 
incidentele kosten.

Budget 2018

Huisvestingskosten zondag €76.008,00

Huisvestingskosten overig €1.600,00

Huisvesting kantoor €14.000,00

Inventaris €3.000,00

Personeel €9.458,00

Automatiseringskosten €1.500,00

Marketing €2.000,00

Licht en Geluid €2.500,00

Gastsprekers €3.500,00

Contributie C3 Global €3.960,00

Financiele lasten €1.200,00

Training €3.000,00

Reis en verblijfskosten €2.000,00

Autokosten €3.115,86
Catering €4.309,24
Superkids €697,07



Kosten interne evenementen €1.009,53
Overige lasten €5.000,00

Totaal €137.857,70


