
Winst & verlies rekening 2018 C3 Den Haag 2018 2017

Debet Credit Debet Credit
4000 - Bruto salarissen 4.920,00 20.502,43
4041 - Kosten sociale premies werkgever 794,79
4065 - Reiskostenvergoeding 44,65
5500 - Huisvesting zondag 74.710,24 73.514,52
5503 - Gemeentelijke belastingen 109,70
5504 - Overige huisvestingskosten 4.388,12 4.085,06
5505 - Huisvesting kantoor 17.728,34 7.299,33
5515 - Automatiseringskosten 726,00 1.253,85
5520 - Kantoorbenodigdheden 18,00
5523 - Overige kantoorkosten 3.035,88 647,56
5524 - Licht en geluid 2.301,70 4.414,92
5526 - Training 1.836,37 4.706,82
5530 - Autokosten 2.178,23 3.115,86
5541 - Reis en verblijfskosten 5.707,40 1.961,71
5545 - Marketing 1.368,14 4.480,29
5550 - Overige algemene kosten 1.521,82 3.652,91
5553 - Abonnementen en contributies 374,87 621,88
5560 - Bankkosten 439,72 465,31
5580 - Overige bedieningen 56,00
5581 - Kinderbediening 482,70 697,07
5585 - Catering 4.219,87 4.309,24
5590 - Kosten Gastsprekers 7.779,93 3.909,19
7100 - Zending 805,37
7110 - Levies afdracht 3.871,76 3.925,15
8100 - Giften / Tienden 134.483,91 131.841,29
8110 - Pioniersfonds 53.761,70 47.841,00
8120 - Gastsprekers 2.310,75 1.167,55
8130 - Externe evenementen 230,00
8140 - Interne evenementen 4.293,20 1.009,53
8141 - Interne Trainingen 1.149,32
8150 - Specifieke giften 1.268,09 1.508,85
9200 - Rekenverschillen 2,40 24,56
Resultaat 46.194,41 33.939,66
Totaal: Winst & Verlies 190.558,76 190.558,76 181.445,70 181.445,70

Budget 2019 C3 Den Haag
Baten
Tienden en offers Nederlands € 132.000,00
Gastsprekers € 2.300,00
Giften Pioniersfonds € 60.000,00
Giften totaal excl. pioniers € 132.000,00

Lasten
Personeel salarissen € 19.200,00
Reiskostenvergoeding € 70,00
Huisvestingskosten zondag € 76.010,00
Huisvestingskosten overig € 0,00
Huisvesting kantoor € 4.200,00
Automatiseringskosten € 800,00
Kantoorkosten overig € 1.000,00
Licht en Geluid € 2.500,00
Training (extern voor staff) € 3.000,00
Autokosten € 3.200,00
Reis en verblijfskosten € 2.000,00
Marketing € 2.000,00
Overige algemene kosten € 1.500,00
Abonnementen en contributies € 350,00
Bankkosten € 500,00
Superkids € 700,00
Catering € 4.300,00
Gastsprekers € 4.000,00
Contributie C3 Global € 3.960,00
Events (intern Build) € 2.500,00
Training (intern C3 College) € 150,00
Specifieke giften € 0,00
Lasten totaal € 131.940,00



Toelichting op de winst- en verliesrekening

Bruto salarissen Catering
In 2017 hadden we een deeltijd kracht in dienst voor events- en
vrijwilligerscoordinatie. In 2018 hebben we dit grotendeels opgepakt door 4
vrijwilligers die ieder een dag per week op kantoor werkten. In 2018 kreeg de
voorganger een aantal maanden een part-time salaris, maar in verband met
toenemende huisvestingskosten, is besloten om dit voorlopig niet voort te zetten,
Onze pastor heeft verder sinds begin van oprichting als vrijwilligers ruim 3 dagen per
week gewerkt voor C3 Den Haag. Inmiddels (in 2019) is er budget aangewend om
onze Pastor 2 dagen per week in dienst te nemen en is er een voornemen om meer
personeel in dienst te nemen om de groei van onze kerk te kunnen faciliteren.

Overige huisvestingskosten
Onder overige huisvestingskosten wordt verstaan de kosten van huur van speciale
evenementen zoals Build weekends, Team nights en de huur van speakers voor
zondagen in het Hilton en opslag.

Huisvesting kantoor Levies afdacht
In 2018 zijn de huisvestingskosten kantoor toegenomen vanwege de verhuizing naar 

Automatiseringskosten
Hieronder worden softwareabonnementen verstaan voor boekhouding, database en
design, podcast en Spotify.

Overige kantoorkosten Interne trainingen
Deze kosten bestaan uit de inventaris voor het kantoor en alle kantoor gerelateerde
kosten, zoals  pennen, koffie en post.

Training Specifiek giften
Training bevat het bijwonen van trainingen en conferenties voor stafleden en
vrijwilligers.

Autokosten Marketing
Dit betreft de kosten voor de bus waarmee voor ieder event onze licht en geluid
vervoerd wordt.

Reis- en verblijfkosten Licht en geluid
De reis en verblijfkosten zijn dit jaar toegenomen vanwege een deelneme van onze
lead pastors bij een Masterclass in Sydney van Ps Phil Pringle, oprichter van C3
Global. Ook wordt hiernder reiskosten verstaan voor het deelnemen aan andere
trainingen en conferenties van staff en het lead team.

Dit zijn kosten voor reiskostenvergoeding,
verblijf en sprekersvergoedringen van
externe gastsprekers. 

Interne evenementen

Hieronder wordt de catering op zondagen
verstaan.

Gastsprekers

Als kerk dragen wij 3% van onze algemene 

Dit betreft evenementen zoals Kerst, Pasen,
zondagen met speciale thema's zoals ons
jubileum, vaderdag, moederdag en het
BUILD WKND, onze kerk conferentie.

Dit betreft trainingen voor onze teams, zoals
Build Weekend en deelname aan
conferenties van vrijwilligers zoals
Doorbrekers LEAD.

Dit betreft giften die voor een specifiek extern
doel zijn opgehaald. 

Dit betreft drukwerk, advertenties en website
kosten.

Dit betreft alle technische kosten voor onze
diensten en evenementen


