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Toelichting op de jaarcijfers 2013 
 
Inkomsten: 
 
Giften Kerken: 
In dit bedrag zit een eenmalige gift van ruim € 3.000 van de NGK te Gorinchem i.v.m. het opheffen van deze gemeente. Als we dit bedrag niet 
meerekenen zien we dat de inkomsten t.o.v. vorig jaar weer verder zijn teruggelopen. Dit is al enkele jaren achtereen het geval. Het aantal 
gemeenten van waaruit we giften hebben ontvangen is vrijwel gelijk aan dat van vorig jaar. 
Giften overig particulier: 
Dit jaar zijn de inkomsten zien teruggekeerd naar het niveau van voor 2012.  
We zijn erg blij en dankbaar dat 2013, tegen de verwachting in, weer een herstel in de ontvangen giften van particulieren heeft laten zien. 
Onttrekking reserve: 
Het geringe tekort over 2013 ad € 21 wordt ten laste van de algemene reserve op de balans gebracht. 
 
Uitgaven: 
 
Nieuwe uitgaven en herdrukken: 
De totale kosten voor de herdruk van de Institutie van Calvijn bedroegen in totaal € 18.075. Van dit bedrag is € 15.000 ten laste gebracht van de 
reservering voor herdrukken. Het bedrag wat wij voor herdrukken hadden gereserveerd was € 30.000 en bedraagt op dit moment dus nog € 
15.000. 
 
Verzendkosten Boeken: 
De volgende pakketten zijn in 2013 verstuurd: 
Groep A (kerkleden): 265 pakketten (251 in 2012) 
Groep B (studenten): 508 pakketten (475 in 2012) 
Groep C (voorgangers): 295 pakketten (273 in 2012) 
Overigen: 42 pakketten (78 in 2012). In totaal zijn er dus 1110 pakketten verstuurd in 2013 (1077 in 2012). 
Op dit moment is er geen wachtlijst voor de aanvragers van boeken. 
 
De boekenpakketten zijn verzonden naar de volgende landen:  
Brazilië 25%, Chili 23%, Colombia 16%, Argentinië 6%, Mexico 5% en Cuba 4%. De overige 21% naar andere landen zoals Dominicaanse 
Republiek, Peru en El Salvador (in totaal 25 landen). 
 
Kosten FELiRe nieuws: 
Het afgelopen jaar hebben we verder op de uitgaven van FELiRe nieuws kunnen besparen doordat we alleen exemplaren verstuurd hebben naar 
diegenen waarvan we de laatste jaren een gift mochten ontvangen. 
Zolang FELiRe nieuws op papier wordt gedrukt en per post verzonden, zullen we deze kosten moeten incalculeren.  
In de toekomst is het versturen per e-mail een mogelijkheid om verder op de kosten te kunnen besparen. 
 
Begroting 2014 
 
Verwacht wordt dat de giften vanuit de diverse kerken verder zullen afnemen.  
Wat betreft de particuliere giften zullen de inkomsten naar verwachting gelijk blijven of iets lager uitvallen dan het afgelopen jaar. 
De uitgaven worden zo laag mogelijk gehouden en liggen in lijn met het voorafgaande jaar. 
 
Voor het verwezenlijken van herdrukken en het vertalen c.q. produceren van nieuwe boeken is echter meer geld nodig. Wij hopen dan ook op extra 
bijdragen om dit mogelijk te maken. 
 
Maart 2014, Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe 

Rekening en Begroting 

Inkomsten Begr. ‘13 Werk. ‘13 Begr. ‘14   Uitgaven Begr. ‘13 Werk. ‘13 Begr. ‘14 

Giften Kerken 15.200 14.402 14.500   Nieuwe uitg.en herdruk. 3.000 3.075 3.000 

Gift. overig particulier 46.000 50.930 50.000   Overige lectuur 9.000 9.000 9.000 

Diversen 1.000 677 700   Verzendkosten Boeken 26.800 25.930 26.000 

Onttrekking reserve 4.000 21 300   Bijdragen/Honoraria 21.620 21.620 21.620 

      Kosten FELiRe nieuws 5.200 5.626 5.300 

      Diversen 580 779 580 

Totaal 66.200 66.030 65.500   Totaal 66.200 66.030 65.500 


