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Toelichting op de jaarcijfers 2014 
 
Inkomsten: 
 
Giften Kerken: 
De daling van de inkomsten vanuit andere NGK kerken is al een aantal jaren aan de gang. Dit is deels te wijten aan het feit dat diverse 
gemeenten zijn opgeheven of samengegaan. 
Het aantal gemeenten waarvan we giften ontvangen is in 10 jaar tijd gedaald van bijna 50 naar 29 in 2014. Dit is een daling van 
ongeveer 40%. 
Giften overig particulier: 
Hierin zit een bedrag van € 11.000, ontvangen vanuit een legaat. Zonder dit bedrag waren de ontvangsten uitgekomen op zo´n € 39.000; 
een daling t.o.v. vorig jaar van ongeveer 17%. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de ontvangsten in december lager uitvielen dan 
begroot. 
Onttrekking/Donatie reserve: 
Het overschot ad € 34.626 wordt gebruikt om de reservering voor herdrukken te verhogen met € 20.000. Het restant wordt ten gunste 
van de Algemene reserve gebracht. Zie ook de toelichting op de balans. 
 
 
Uitgaven: 
 
Verzendkosten Boeken: 
In 2014 zijn de volgende pakketten verstuurd: 
Groep A (kerkleden): 389 pakketten (265 in 2013) 
Groep B (studenten): 516 pakketten (508 in 2013) 
Groep C (voorgangers): 238 pakketten (295 in 2013) 
Overige: 30 pakketten (42 in 2013). In totaal zijn er afgelopen jaar 1173 pakketten verstuurd (1110 in 2013). 
Op dit moment zijn er geen wachtlijsten. 
De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Chili 25%, Brazilië 21%, Colombia 17%, Mexico 11%, Argentinië 6% en Cuba 4%. 
De overige 16% naar andere landen zoals Dominicaanse Republiek, Peru en 
El Salvador (in totaal 25 landen). 
Kosten FELiRe nieuws: 
De lichte stijging van de kosten t.o.v. vorig jaar is toe te schrijven aan de verhoging van de posttarieven in 2014. 
 
 
Begroting 2015 
 
De begroting van 2015 vertoont sterke gelijkenis met die van vorig jaar. Verwacht wordt dat de giften vanuit de diverse kerken het 
komende jaar op het niveau van 2014 zullen blijven. 
De uitgaven worden zo laag mogelijk gehouden en liggen in lijn met het voorafgaande jaar. 
 
Het afgelopen jaar zijn er weer meer pakketten met boeken verstuurd dan het jaar ervoor. De verwachting is dat deze stijging zich in 
2015 verder zal voortzetten. Wij hopen, ook op langere termijn, middels uw steun aan deze stijgende vraag te kunnen blijven voldoen. 
 
 
Maart 2015, Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe 
 
 


