Jaarrekening 2019

Amsterdam, 29 juni 2019

Aan de bestuursleden,
Het jaar 2019 is een mooi en gezegend jaar geweest voor de Beacon Ministries. Wij
hebben als kerkgenootschap weer giften mogen ontvangen, en deze ook weer
uitgegeven.
Hieronder een overzichtje van de baten en lasten, met daaronder een verdere
toelichting van de uitgave.

BATEN & LASTEN 2019
Baten
Opbrengsten giften
Lasten
Uitgave Totaal
Resultaat (baten-lasten)

Rekening
Rekening
Rekening
Rekening
2019
2018
2017
2016
3.036,94
5.234,21
5.890,00
10.122

4.419

6.627

5.933

5.582

-1.382,06

-1.392,79

-515

4.400

Overzicht uitgave
Voedselverstrekking
Kinderopvang
Donatie
Website
Sparen eigen gebouw
Overige kosten
Bankkosten
Advertentie

Overzicht saldo
Bestuur rekening
Bestuur Spaarrekening
Kas

zie jaarrekening 2018, 2017, 2016
voor overzicht uitgave
1.279,32
30
892,7
190,9
515,4
1.299
108
104,06

2019
€ 94,40
€ 2.141,56
€ 47

2018
€ 1.523,46
€ 2.226,16
€ 41

2017
€ 2.958
€ 2.286
€ 312

2016
€ 3.711
€ 2.010
€ 84

Toelichting uitgave
Donaties
Wij hebben van de giften die wij hebben ontvangen donaties kunnen doen aan:
• Door of Hope Guinea in Afrika. (Voor meer informatie zie website:
www.doorofhopeguinea.nl)
• Joyce Meyer Ministries/ Hand of Hope (Voor meer informatie zie website:
www.joyce-meyer.nl)
• Verschillende gastsprekers die hebben gesproken tijdens een dienst van
Beacon Ministries
Voedselverstrekking
Beacon Ministries verzorgt voor aanvang dienst elke week op zondag in Almere een
gratis warme maaltijd. Deze maaltijd is niet alleen voor de personen die de dienst
bijwonen, maar ook voor buurtbewoners in Almere. Dit wordt gedaan in een pand van
Leger des Heils waar wij deze bijeenkomsten mogen geven. Op deze manier wordt
er ook voor verbinding gezorgd in de buurt.
Huur/Online diensten
In het jaar 2019 heeft Beacon Ministries geen huur hoeven te betalen voor het
gebruik van de ruimte bij Leger des Heils in Almere. De diensten in Amsterdam
worden bij ons thuis gehouden. Omdat wij geen huur hoeven te betalen, hebben wij
geïnvesteerd in een goede camera met bijbehorende microfoons. Hierdoor kunnen
wij online diensten aanbieden, zodat wij ook via Internet te volgen zijn.
Advertentie/Website
Om de naamsbekendheid van Beacon Ministries te vergroten zijn een aantal
advertenties in buurtkranten geplaatst. Beacon Ministries heeft jaarlijkse
onderhoudskosten voor de website, welke wordt beheert door een kerklid.
Resultaten
In het jaar 2019 komen wij in totaal op € 1.382,06 tekort. Dit hebben wij kunnen
opvangen doordat het resultaat in 2016 positief was. Wij verwachten in 2020 weer
een positief resultaat te hebben.

