
Algemene gegevens: 


Naam: 	 	 	 Maranatha Gemeente

RSIN nummer:	 	 819940409

Website:	 	 	 www.maranathagemeente.nl

E-mail:	 	 	 www.maranathagemeente.nl/contact.html

Bezoekadres:	 	 Paul Krugerweg 44-50 te Ermelo

Postadres:	 	 	 Telgterweg 22, 3881LM Putten


Wij zijn een in 2005 opgericht kerkgenootschap en vormen als zodanig een gemeente van 
enthousiaste mensen (volwassenen en kinderen) uit Ermelo en wijde omgeving. 

Nadere toelichting vind u onder “wij zijn” op onze website: www.maranathagemeente.nl 


Samenstelling bestuur: 


De gemeente functioneert middels werkgroepen die zoveel mogelijk zelfstandig 
functioneren. De eindverantwoordelijkheid van de gemeente ligt bij de broederraad. De 
broederraad wordt door en uit de gemeente aangesteld.

De broederraad wordt vertegenwoordigd door een vijftal broeders, waaronder : 

- Dhr. W.Bottema (voorzitter/secretaris)

- Dhr. E.van Wilgenburg (penningmeester)


Doelstelling


De doelstelling van de Marantha gemeente is de verkondiging van het Evangelie 
gefundeerd op de Bijbel, vasthoudend aan en levend vanuit de waarheid van het 
evangelie. God heeft zijn Heilige Geest gegeven om ons daarin te leiden. Wij verlangen de 
Naam van de Here God groot te maken door lofprijzing aan en aanbidding van God en de 
verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Wij leven om God te verheerlijken en 
te genieten van Zijn tegenwoordigheid. 

Wij streven ernaar liefde verdraagzaamheid en gastvrijheid uit te dragen en als zodanig 
een plaats te zijn waar (verwonde) mensen een ‘thuis’ zullen vinden in de vorm van hoop, 
aanvaarding, liefde, bemoediging en begeleiding. De barmhartige Samaritaan is als 
voorbeeld zichtbaar gemaakt in de gemeente. 


Beleidsplan / Financiën


Werving van inkomsten

De benodigde financiële en materiële middelen worden door collectes en giften 
verkregen. 


Besteding

De inkomsten zullen besteed worden aan huur van gebouwen en of ruimtes voor 
gemeentelijke doeleinden, sprekers en diverse activiteiten om de doelstelling te bereiken. 
De gemeente zal samenkomsten op de zondagmorgen, bijbelstudies en huiskringen 
organiseren. Er vindt toerusting plaats voor kinder- en jeugdwerkers als ook op het terrein 



van pastoraat en muziek. Daarnaast stimuleert en ondersteunt de gemeente financieel en 
praktisch activiteiten die binnen het kader van de doelstelling passen. Dit gebeurt zowel 
plaatselijk als internationaal. 


Beheer van het vermogen

Het financiële boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december en wordt middels een 
jaarrekening verantwoord door het bestuur. Aan het einde van het boekjaar wordt door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld 
bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van 
baten en lasten over het betreffende boekjaar. De kascommissie beoordeelt en controleert 
de stukken en keurt deze goed middels een ondertekening, waarna tijdens een 
gemeentelijke vergadering dechargé wordt verleend. Met uitzondering van de balans, 
wordt na de goedkeuring een overzicht van de jaarstukken gepubliceerd op de website. 


De penningmeester beheerd tevens de betaalpas en onderhoud de administratie van 
inkomende en uitgaande gelden. 


Staat van baten en lasten


Werkelijk 2017 Begroot 2018 Werkelijk 2018
Lasten € 15.049,46 € 17.750,00 € 17.548,36

huur gebouwen € 6.050,00 € 6.600,00 € 6.620,00
vergoedingen sprekers € 4.658,00 € 4.900,00 € 4.938,00
kosten keuken € 184,33 € 200,00 € 171,29
kosten inventaris € 149,93 € 450,00 € 477,10
Licentiekosten CCLI - € 110,00 € 107,63
jeugd en jongerenwerk - € 100,00 € 100,00
kinderwerk € 21,39 € 100,00
goede doelen, vaste bijdragen € 3.700,00 € 3.700,00 € 3.535,75
bestemming giften - € 1.240,00 € 1.400,00
Zending / Evangelisatie algemeen - € 300,00 -
Algemeen / onvoorzien € 285,81 € 50,00 € 198,59

Werkelijk 2017 Begroot 2018 Werkelijk 2018
Baten € 17.771,55 € 17.750,00 € 17.894,81

Girale giften algemeen € 12.770,00 € 12.750,00 € 12.385,00
Collectes algemeen € 4.470,15 € 4.500,00 € 4.959,81
speciale collectes, bestemmings giften € 531,40 € 500,00 € 550,00



Toelichting financiële gegevens

In 2018 zijn de inkomsten en de uitgaven begroot op € 17.750. De werkelijke inkomsten 
en uitgaven wijken hier voor een klein deel van af. Zo is er meer inkomen behaald met de 
algemene en speciale collectes, terwijl de girale giften wat lager zijn uitgevallen. 


De werkelijke uitgaven wijken niet veel af van de begrote uitgaven. De totale kosten 
bedroegen € 17.548,36 waardoor en een klein winstsaldo is ontstaan van €346,45.


Er worden geen grote bestedingen verwacht voor het komende jaar. 



