
FELiRe 2018
ONTVANGSTEN rekening begroting rekening begroting 

2017 2018 2018 2019

Giften kerken 7.622,74 10.000,00 8.465,76 9.000,00
Giften Rijswijk particulier 3.560,99 5.000,00 3.958,78 4.500,00
Giften overig particulier 50.563,16 48.000,00 38.990,80 45.400,00
Collectes kerk Rijswijk 3.024,00 3.000,00 2.279,40 2.750,00
Diversen 168,43 400,00 78,21 250,00

Reguliere ontvangsten 64.939,32 66.400,00 53.772,95 61.900,00

UITGAVEN rekening begroting rekening begroting 
2017 2018 2018 2019

Nieuwe uitgaven en herdrukken 6.954,69 5.400,00 1.460,00 5.400,00
Overige lectuur 8.700,00 7.200,00 2.790,00 0,00
Verzendkosten boeken 33.787,14 34.000,00 44.180,86 44.000,00
Bijdragen/Honoraria 19.720,00 15.920,00 15.920,00 15.920,00
Kosten FELiRe nieuws 5.218,43 5.000,00 5.153,74 5.000,00
Diversen 1.991,25 1.080,00 546,57 1.080,00

Reguliere uitgaven 76.371,51 68.600,00 70.051,17 71.400,00

Totaal ontvangsten min uitgaven -11.432,19 -2.200,00 -16.278,22 -9.500,00

Toelichting:

Giften overig particulier
Hier zien we helaas dat de ontvangsten duidelijk minder zijn geweest dan dat we hadden gehoopt. Het 
heeft er ook mee te maken dat het aantal donateurs eerder minder wordt dan dat er nieuwe bijkomen.

Nieuwe uitgaven en herdrukken
Het betreft hier de vertaalkosten van het boekje 'Van Levensbelang' van Hetty Lalleman.

Verzendkosten Boeken
Dankzij het internet en Facebook weten steeds meer mensen hun weg naar de boeken van FELiRe te vinden. 
Ondanks dat we alleen pakketten versturen naar betrouwbare adressen is het aantal verzonden pakketten 
in 2018 met 60% is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. De volgende pakketten zijn verstuurd in 
2018:
Groep A (kerkleden): 1946 pakketten (652 in 2017)
Groep B (studenten): 697 pakketten (684 in 2017)
Groep C (voorgangers): 108 pakketten (305 in 2017)
Overige: 14 pakketten (26 in 2017)
In totaal zijn er afgelopen jaar 2765 pakketten verstuurd (1667 in 2017). Zo'n 1000 pakketten meer!
De pakketten zijn verzonden naar de volgende landen: Brazilië 28%, Chili 25%, Colombia 16%, Peru 8%, 
Mexico 6%, Argentinië 6%. De overige 11% naar andere landen zoals Cuba, Uruguay en Guatemala (in totaal 
21 landen).

Toekomst
Door de te verwachten verdere daling van de diverse inkomsten zijn de rubrieken die de reguliere 
ontvangsten vertegenwoordigen ook dit jaar verder naar beneden bijgesteld. Aan de uitgavenkant is de 
verwachting dat er in 2019 minimaal hetzelfde aantal pakketten zullen worden verstuurd waardoor de 
verzendkosten vergelijkbaar zullen zijn met de werkelijke uitgaven aan verzendkosten in 2018. Dit resulteert 
uiteindelijk in een tekort op de begroting van 2019 van € 9.500,-. Dit gaan we zo niet nog jaren volhouden 
en op een gegeven moment zullen de algemene reserves onvoldoende blijken te zijn om deze tekorten te 
kunnen opvangen. Daarom doe ik hierbij een oproep aan een ieder die dit werk een warm hart toedraagt 
met het verzoek of u voor dit belangrijke werk wilt (blijven) bidden en of u ons zou willen steunen door 
middel van een extra gift!

Februari 2019, Gerald van Petersen, Penningmeester FELiRe


