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Geachte bestuursleden van Stichting City Church,
Hierbij wil ik jullie inzage geven over het financiële boekjaar 2021.
Stichting City Church is in november 2016 opgericht. We zijn alweer zes jaar verder dat Rotterdam
City Church gelinkt staat met een stichting. De nadruk van dit verslag ligt op het boekjaar 2021 maar
indien gewenst kan er natuurlijk ook inzage worden gegeven in de voorgaande jaren.
Stichting City Church is aangemerkt als ANBI. De Stichting heeft geen winstoogmerk en staat in teken
om de activiteiten die vanuit Rotterdam City Church georganiseerd worden te faciliteren. De kerk
gelooft hiermee een bijdrage aan de directe omgeving te geven door;
- De evangelie van Jezus Christus te verkondigen
- Het (her)ontdekken van je bestemming in het leven
- Herstel in familie
Inkomsten 2021
De stichting heeft in het jaar 2021 in totaal €35.233,- ontvangen aan giften. De opbrengsten zijn
voornamelijk gegenereerd uit giften die tijdens de zondagdiensten zijn opgehaald. Dit is ca. 70%
meer t.o.v. het jaar 2020 en ca. 28% meer dan wij voor het jaar 2021 verwacht hadden. Het jaar 2021
was financieel gezien een goed jaar. Dit zien wij ook terug in de toegenomen aantal bezoekers. Door
de coronamaatregelen is er ook dit jaar weinig tot geen evenementen en/of projecten uitgevoerd. Er
is daarom ook minder dan verwacht uitgegeven.
Uitgaven 2021
De vier grootste uitgaven die in 2021 gedaan zijn;
- Huisvesting
- Onkosten vergoeding
- Zaal, geluid, beamer
- Stichting City Church

€ 15.163,€ 3.000,€ 1.763,€ 1.502,-

Huisvesting
Onder de uitgave huisvesting vallen de kosten die de Stichting heeft moeten maken voor het huren
van ruimtes voor diverse doeleindes. Dit betreft voornamelijk de zondagdiensten die in Salsability
werden gehouden. Ook werd er een ruimte aan de Vondelweg in Rotterdam gehuurd voor de
gebedsbijeenkomsten. De worshipteam gebruikte deze ruimte ook om te oefenen. Voor het jaar
2021 hebben wij in totaal € 15.163,- uitgegeven aan huisvesting. Dit is ca. 7% meer dan was
vastgesteld in de begroting 2020. Deze verhoging heeft te maken met de zondagsdiensten die per
september 2021 verhuisd zijn naar een nieuw locatie. De zondagdiensten vinden nu plaats in de
Prinses Theater aan de schiedamseweg 19b. De huur bij de Prinses Theater is behoorlijk hoger maar
biedt het de kerk ook meer ruimte voor groei.
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Ondanks dat de kerk de nieuwe locatie voor het jaar 2022 financieel kan dragen zal dit een
behoorlijke impact geven op de begroting van dit jaar en de tot nu toe opgebouwde reserves. Hoe
groot deze impact is ziet u in de opgestelde begroting - 2022.
Daarnaast is het gebruik van de locatie aan de Vondelweg te Rotterdam per september 2021 ook
beëindigd. De Worshipteam heeft inmiddels een nieuw en betaalbaar locatie gevonden. Voor de
gebedssamenkomsten is er nog geen ruimte gevonden en vinden de samenkomsten momenteel
online plaats. Voor het jaar 2022 is er een budget gereserveerd voor het gebruik/huur van een n.t.b.
ruimte/gebouw waar de gebedssamenkomsten fysiek kunnen plaats gaan vinden.
Onkosten vergoedingen
Onder de uitgave onkostenvergoedingen valt voornamelijk een maandelijkse financiële
tegemoetkoming van € 250,- voor de voorgangers Nsongo en Marjolein. Dit is door het bestuur van
Stichting City Church besloten per ingang van 01-05-2018. Met deze onkostenvergoeding kunnen
Marjolein en Nsongo de kosten compenseren die ze moeten maken voor de kerk aan transport,
parkeren en overige zaken.
Naast de maandelijkse onkostenvergoedingen kunnen er vanuit de gemeente ook kosten
gedeclareerd worden voor transport en verblijfkosten naar christelijke gemeentes en/of contacten in
het buitenland. De vereiste om de kosten te kunnen declareren is dat deze bezoeken ter versterking
van de positie van Rotterdam City Church wereldwijd moet fungeren en om de samenwerkingen van
verschillende gemeentes met Rotterdam City Church te stimuleren. Een totaal bedrag van € 3.000,- is
er in 2021 uitgegeven aan onkosten. In de begroting stond een bedrag gereserveerd voor €5.000,-.
Buiten de maandelijkse onkostenvergoedingen is er door de corona pandemie geen uitgaves gedaan.
Rotterdam City Church heeft in het jaar 2021 geen gemeentes of andere relaties kunnen bezoeken.
Met een positieve vooruitzichten dat weer veelvoudig gebouwd kan worden aan samenwerkingen
tussen gemeentes onderling houden wij het gestelde budget van 2021 vast voor het jaar 2022.
Zaal, geluid en beamer
Onder de uitgave “zaal, geluid en beamer” vallen de kosten die de kerk heeft moeten investeren aan:
- aanschaf van apparatuur dat gebruikt wordt voor de zondagsdiensten die aan vervanging toe
zijn;
- aanschaf van apparatuur die nodig zijn om de zondagsdiensten op een hoger niveau te
brengen;
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Hieronder ziet u een overzicht van de aangeschafte zaken van het afgelopen jaar.
- Travel drumkit
€ 203,40
- Banners en beachflags
€ 255,07
- Percussie-instrumenten
€ 415,20
- Aanschaf beamer programma OPS PRO
€ 114,90
- Div haspels en kabels etc.
€ 57,88
- Art dual ZDI box
€ 50,99
- Beamer
€ 314,99
- Corona tape, batterijen
€ 58,94
- Thank you present for the team
€ 291,02
Dit geeft een totaal van € 1762,39. Dit is binnen het gebudgetteerd bedrag gebleven van €3.500,-.
De nieuwe zaal is momenteel voorzien van een complete geluidsinstallatie, beamers en andere
benodigdheden. Voorlopig kan de kerk hier goed mee uit de voeten. De verwachting is dan ook dat
het komende jaar hier minder aan hoeft te worden uitgegeven.
Stichting City Church
Het in stand houden van de Stichting geeft de nodige uitgaves. Dit zijn uitgaves als bankkosten,
verzekeringen, websitekosten etc etc.. In het jaar 2021 heeft de stichting hier € 1502,- aan uit
gegeven. Dit is een behoorlijke stijging van 42% ten opzichte van het jaar 2020. Deze stijging in
kosten is ook €300,- hoger dan gebudgetteerd is voor het jaar 2021. De voornamelijke reden voor de
overschrijding komt door de extra kosten dat de Stichting heeft moeten maken ivm de nieuwe zaal.
Om de zaal te kunnen gebruiken dient er iemand aanwezig te zijn met een bepaalde horeca licentie
(eis vanuit gemeente). Als er vanuit de kerk niemand beschikbaar is met zo een licentie dienen wij de
beheerder hiervoor in te huren om fysiek aanwezig te zijn tijdens de Zondagsdiensten. Marjolein
heeft daarom de cursus voor deze licentie gevolgd en het examen succesvol behaald (de cursus en
examen hebben voor de extra kosten gezorgd). Voor het jaar 2022 is het buget voor Stichting City
Church extra verhoogd. Hierin is rekening gehouden met de jaarlijkse prijsverhogingen van kosten
voor bank, abonementen etc.. En is er rekening gehouden dat er een extra persoon vanuit de kerk de
cursus horeca kan gaan volgen (als backup op Marjolein).
Review 2021/Verwachting 2022
Het jaar 2021 is ondanks de verhuizing rustig verlopen. In verband met corona heeft de kerk zich
moeten inhouden met het opzetten van evenementen en bijeenkomsten. De verwachting is met de
te afschalen van de corona-beperkingen dat de kerk dit jaar meer kan gaan ondernemen. De
verwachtingen voor 2022 zijn dan ook groot.
De komende jaar zal meer tijd besteed worden aan coaching/aansturing van de verschillende
afdelingen/werkgroepen. Daarnaast is de verwachting dat de kerk dit jaar meer kosten zal gaan
maken in verband met:
- drie conferenties die staan ingepland
- en zal de kosten voor huisvesting flink oplopen
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Reservering eigen gebouw
Ondanks dat de nieuwe locatie de kerk groeimogelijkheden biedt is de kerk nog altijd opzoek naar
een EIGEN ruimte. Een ruimte waarbij alle faciliteiten van de kerk bij elkaar kunnen komen. (Youth
ministry , worship practice, gebedsavonden, bijbelstudties etc etc.) Een locatie dat een veilige
thuishaven kan bieden aan niet alleen de kerkleden maar ook de directe omgeving waar het
gevestigd is. Voorkeur is een locatie in het centrum van Rotterdam. De kerk wil met deze ruimte een
hecht gemeenschap neerzetten die elkaar versterkt in persoonlijke en maatschappelijke
ontwikkelingen. Om daar financieel op voor te bereiden heeft de kerk de afgelopen 6 jaar een
bedrag van €10.229,- opzij weten te zetten. Dit zal ten goede komen voor mogelijke verbouwings- en
inrichtingskosten.
Afsluiting
Met meer op het programma en een zaal dat potentie biedt voor groei verwachten we de komende
jaar meer bezoekers aan te trekken. Met hiermee rekening te houdend op een bescheiden groei van
ca. €7.000,- aan giften (ten opzichte van 2021) zal de kerk dit jaar ca. 16.000 euro meer uitgeven dan
dat erbinnen komt. Deze extra 16.000 euro zal ten kosten gaan van de tot nu toe opgebouwde
reserves. De reserves van de kerk bedraagt (excl. reservering eigen gebouw) ca.18.280,-. Dit jaar
streven we er ook naar om de reservering voor een eigen gebouw te verhogen naar €12.000,waarbij we een vrije bestedingsruimte overhouden van €963,-.
Met de programma’s die dit jaar op de agenda staan, de professionalisering van de teams en
natuurlijk het geloof in “God onze Vader” die tot op heden altijd voorzien heeft, geloven wij dat dit
een jaar zal zijn van IMPACT! Wij geloven dat er voorzien zal worden in die middelen die nodig zijn
om vast te kunnen blijven houden aan de missie en visie die de Rotterdam City Church met zich
meedraagt.

Met vriendelijke Groet,
Alex Barreto (Penningmeester Stichting City Church)
Stichting Citiy Church
www.citychurch.nl
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