Kerkgenootschap Kadam Chöling
Verkorte Staat van Baten en Lasten 2021

Rubriek
1
2
3

Baten

2021

Totaal Baten

€
€
€
€

18.060
18.060

Bestedingen pastorale beroepskrachten
Bestedingen kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Salarissen (kosten, organisten e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Totaal Lasten

€
€
€
€
€
€
€
€

248
0
13.896
4.120
0
3.145
21.409

Resultaat

€

-3.349

Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen kerkleden
Subsidies en overige bijdragen van derden

Lasten
4
5
6
7
8
9
10

Toelichting op de verkorte Staat van Baten en Lasten
De presentatie van de baten en lasten is ten opzichte van voorgaand boekjaar gewijzigd.
Er is aansluiting gezocht bij de wijze van presenteren zoals door de belastingdienst gehanteerd wordt
in het Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschappen.
Uitleg van een aantal rubrieken
Rubriek 2: Lidmaatschap en donaties van leden van het kerkgenootschap.
Rubriek 4: Er zijn geen pastorale beroepskrachten in dienst.
Rubriek 5: Dit betreft uitgaven die gemoeid zijn met alle activiteiten van het kerkgenootschap, zowel
voorlichting over, kennismaking met, beoefening van als instandhouding van de boeddhistische leer,
alsook alle uitgaven m.b.t. rituelen en gebeden.
Rubriek 6: Het kerkgenootschap is geen onderdeel van een grotere kerkorganisatie. Derhalve betreft
het hier donaties aan derden.
Rubriek 7: Betreft alle uitgaven die te maken hebben met de huisvesting van het boeddhistisch
centrum in Haarlem. Hierbij zijn de donaties huur die het kerkgenootschap ontvangt gesaldeerd met
de uitgaven voor de huur.
Rubriek 8: Betreft de afschrijvingen op installaties en inventaris.
Rubriek 9: Er zijn geen mensen in dienst. Deze rubriek betreft de uitgaven bestuur. Bestuursleden
ontvangen geen bezoldiging of vacatiegelden.
Voorgenomen bestedingen in 2022
Geen noemenswaardige wijzigingen worden verwacht in de rubrieken 4, 7, 8, 9 en 10.
De uitgaven in rubriek 5 zijn grotendeels afhankelijk van de activiteiten die in het centrum
georganiseerd kunnen worden/ bijgewoond kunnen worden, welke in navolging van 2020 en 2021
ook voor 2022 onzeker zijn.
Betreffende uitgaven in rubriek 6 worden in het lopende boekjaar door het bestuur bepaald.

