
FELiRe 2017
bedragen in euro's 

ONTVANGSTEN rekening begroting rekening begroting 
2016 2017 2017 2018

Giften Kerken 33.547,26 12.000,00 7.622,74 10.000,00
Giften Rijswijk particulier 9.847,51 7.000,00 3.560,99 5.000,00
Giften overig particulier 45.871,33 43.000,00 50.563,16 48.000,00
Collectes Kerk Rijswijk 3.137,65 3.000,00 3.024,00 3.000,00
Diversen 420,68 500,00 168,43 400,00

reguliere ontvangsten 92.824,43 65.500,00 64.939,32 66.400,00

UITGAVEN rekening begroting rekening begroting 
2016 2017 2017 2018

Nieuwe uitgaven en herdrukken 4.277,02 3.000,00 6.954,69 5.400,00
Overige lectuur 9.000,00 9.000,00 8.700,00 7.200,00
Verzendkosten Boeken 30.671,44 30.000,00 33.787,14 34.000,00
Bijdragen/Honoraria 21.620,00 21.620,00 19.720,00 15.920,00
Kosten FELiRe nieuws 4.708,23 5.000,00 5.218,43 5.000,00
Diversen 813,61 1.080,00 1.991,25 1.080,00

reguliere uitgaven 71.090,30 69.700,00 76.371,51 68.600,00

Totaal ontvangsten min uitgaven 21.734,13 -4.200,00 -11.432,19 -2.200,00

Toelichting:

Giften Kerken
In de cijfers van vorig jaar zit een eenmalige gift van € 25.000. Als we deze gift buiten beschouwing laten, 
zien we dat ook in het afgelopen jaar de bijdragen vanuit de verschillende kerken verder teruglopen.

Giften overig particulier
Afgelopen jaar mochten we enkele flinke donaties ontvangen. Uiteraard zijn we hiervoor zeer dankbaar en 
als gevolg hiervan is het totaal ontvangen bedrag hoger uitgevallen dan begroot.

Nieuwe uitgaven en herdrukken
Het betreft hier de drukkosten van het bijbels dagboek Pásalo (Doorgeven). We hebben voor het komend 
jaar het budget verhoogd in verband met hogere verwachte uitgaven in 2018.

Verzendkosten Boeken
Het aantal verzonden pakketten is vooral de afgelopen maanden nog verder toegenomen. Dit om de aan 
de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Zowel in aantal als in kosten is er sprake van een stijging van 
zo´n 10% ten opzichte van vorig jaar. De volgende pakketten zijn verstuurd in 2017: Groep A (kerkleden): 
652 pakketten (421 in 2016) Groep B (studenten): 684 pakketten (754 in 2016) Groep C (voorgangers): 305 
pakketten (295 in 2016) Overige: 26 pakketten (28 in 2016) In totaal zijn er afgelopen jaar 1667 pakketten 
verstuurd (1498 in 2016) De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Brazilië 24%, Chili 22%, 
Colombia 17%, Argentinië 10%, Mexico 7%, Cuba 5% en Peru 5%. De overige 10% naar andere landen zoals 
Guatemala, El Salvador en USA (in totaal 22 landen).

Bijdragen/Honoraria
Deze bijdragen bestonden voor het grootste deel uit de maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden 
van zowel ds. Cerni als zijn zoon Sergio. De vergoeding is, als gevolg van het heengaan van ds. Cerni, in de 
loop van dit jaar naar beneden bijgesteld en betreft nu alleen een vergoeding voor de werkzaamheden die 
Sergio Cerni voor FELiRe verricht. Daarnaast gaat er een bescheiden bijdrage naar Manuel Li Gonzales in 
Peru, die daar contacten voor ons onderhoudt.

Maart 2018, Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe


