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Verklaringen intern 

Verklaring college van diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee
verklaart, dat de ontwerp jaarrekening over 2018 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en
in onze vergadering van (&3 20lgis goedgekeurd en daarna ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

De BegrotrögV Jaarrekening sluit met de volgende totalen:
Baten/Inkomsten
Lasten/Uitgaven
Saldo
Incidentele baten en lasten, en mutaties 
in bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat

Voorzitter.

Secretaris

Datum: I.Q. - 

Voorzitter.....r
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Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee 
college van diakenen

VERKLARING

In opdracht van de (algemene) kerkenraad van

A*AV.t...y.A^£.d.l.k.... AA//...Z &c
hebben wij de jaarrekening van het College varrj 
20.J.& gecontroleerd.

miwaïimKa; / Diakenen over het boekjaar

De jaarrekening sluit met de volgende totalen: 
Baten/Inkomsten 
Lasten/Uitgaven 
Saldo
Incidentele baten en lasten en 
mutaties bestemmingsreserves 
Exploitatieresultaat

■ * * 4 '2:' / (5^* •

Conclusie van het onderzoek:
Vf Het onderzoek geeft geen aanleiding tot verdere opmerkingen
%| Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende opmerking(en) en/of toelichting(en):

De leden van de controlecommissie verklaren dat bovenstaande conclusie en het bijgevoegde 
controleverslag, na zorgvuldig onderzoek, volledig en naar waarheid zijn opgesteld.

De controlecommissie bestond uit de volgende onafhankelijke financieel deskundigen:

Naam:

Handtekening: Datum: .% - ..V- - 20./

Naam

Handtekening:. X. H.Datum: ..iS. - .(Tl. - 20.L^ 

Contactpersoon van deze controlecommissie voor de kerkenraad is :

Naam:... .C&tS...

E-mailadres:..... LrT
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CONTROLEVERSLAG VAN DE CONTROLECOMMISSIE

Algemene vragen
in de verklaring van de Kerkenraad wo rat gevraagd or oe administratieve organisatie 
op orde is. Kunt u uit uw controle concluderen dat de opzet van de organisatie 
zodanig is dat er in voldoende mate sprake is van scheiding van taken en
hAvriAnrlherlAn? PaarmAA wnrrlt hpt vnlnAnria hArinAld •--------------------------------------------------

ia nee

1a Blijkt uit uw controle dat er een goede functiescheiding, taakverdeling en 
taakuitvoering wordt toegepast tussen penningmeester en 
Uuwkl luuggr/admiiiistrateu». v0u c a_>

7
1b

Blijkt uit uw controle dat de taakverdeling en taakuitvoering zoals vastgesteld voor het 
beheer van vaste vrijwillige bijdragen juist wordt toegepast.

1c
Blijkt uit uw controle dat de taakverdeling en taakuitvoering zoals vastgesteld voor het 
beheer van collectebonnen en - munten op de juiste manier wordt toegepast.

1ri
Blijkt uit uw controle dat het tellen, het maken van telrapporten en het afstorten van 
collecteopbrengsten bij een bank naar de beschreven procedure wordt toegepast. V
Worden belangrijke verschillen tussen de jaarrekening, de begroting van het 
betreffende jaar en de jaarrekening van het vorige jaar voldoende toegelicht en 
verklaard?

V

Voldoet de jaarrekening aan de ANBI richtlijnen? Zie hiervoor de bijlage ANBI. 
Belangrijke items:

3a
Worden er behoudens kostenvergoedingen andere vormen van vergoedingen 
uitgekeerd aan bestuurders V

3b
Zijn de financiële cijfers voor publicatie op website bijgevoegd en afgestemd met de 
jaarrekening. 7

n.v.t.

r>. s/ .~L •

Balansposten JfL nee nvt
Materiële vaste activa

Geeft de (toelichting op de) balans inzicht in de waarde door het vermelden van 
verzekerde waarde en WOZ- waarde?

worat aaar waar spraKe is van vastgoecmeieggingen oe Wuz. waarae or voor 
gronden de waarde box 3 in de toelichting vermeld en als men gekozen heeft voor 
waardering op actuele waarde wordt de WOZ waarde en waarde box 3 als
waairlarinn tnAAAnast--------------------------------------------------------------------------------------

7

4a
V

Financiële vaste activa

Zijn de onder financiële activa opgenomen bedragen (verstrekte leningen) gebaseerd 
op actuele overeenkomsten. 7
Zijn de opgenomen waarden gebaseerd op opgaven van banken en wordt inzicht 
gegeven in de actuele waarde. /
Zijn de opgenomen waarden van beleggingen gebaseerd op opgaven van banken 
zodat inzicht wordt gegeven in de actuele waarde /

7a
Zijn waardering, mutaties en risico's afgestemd en akkoord met de regelingen In het 
beleggingsstatuut? /

Vlottende middelen
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Zijn de voorraden, banksaldi, spaartegoeden, vorderingen en schulden in 
overeenstemming met de onderliggende bankopgaven en andere documenten en 
zijn die in de jaarrekening verantwoord?

y
Vermogen

Zijn de mutaties in het kapitaal c.q. vermogen toegelicht en onderbouwd door 
besluiten van het college van Kerkrentmeesters / Diakenen c.q. de Kerkenraad /

10 Zijn de bestemmingsreserves, fondsen en voorzieningen volledig opgenomen en 
voorzien van een toereikende toelichting en onderbouwing op de aard en omvang 
daarvan?

V
Baten (inkomsten) ja nee nvt

11
Zijn de vrijwillige bijdragen afgestemd met de interne rapportage (zoals van 
kerkbalans), waarbij grote afwijkingen worden verklaard? /

12
Zijn de collecteopbrengsten afgestemd met het collecterooster. V

13
Zijn de beleggingsopbrengsten overeenkomstig de mutaties in de betreffende activa 
c.q. jaaropgaven banken? V

14
Zijn de huur- en pachtopbrengsten overeenkomstig de overeenkomsten en 
contracten.

15
Is er sprake van de exploitatie van een kerkelijk centrum, wij kg e bo uw óf een andere 
inrichting waaruit inkomsten voortvloeien y

15a
En zijn deze inkomsten afgestemd met de bijbehorende subadministratie. V

Lasten (uitgaven)
zijn ae lasten gebaseerd op oeugoeiijke bewijsstukken, zijn ae oescneiaen vurauencre

ja nee nvt
16 V
17
IF

IF

salarissen betrekking rTeDDsnaëTöciaTSTasTsrrsn-
npnginpnlactpn aan nn rle '/pr^amollnringtaat____________________________
Zijn voor de risico’s zoals aansprakelijkheid, ongevallen en arbeidsongeschiktheid 
toereikende verzekeringen afgesloten?__________ ___ ___ _____________ y

Afronding werkzaamheden Ja. nee nvt
20 Hebt u uit uw controle kunnen constateren dat als er gelden zijn overgeheveld van 

Diaconie naarde Kerk deze overdracht is gebaseerd op een beleidsplan en is er 
toestemming van het CCBB?

V

21
Zijn de administraties, voor zover van toepassing, van de pastoralia, de begraafplaats 
respectievelijk het buffet etc. op basis van bovenstaande vragen gecontroleerd? V

22
Zijn de controlebevindingen meegedeeld aan het college van kerkrentmeesters of 
college van diakenen? y

23
Is dit controlerapport besproken met de kerkenraad met eventuele toelichting door de 
colleges van kerkrentmeesters of diakenen. V

24 Heeft u kennis genomen van opmerkingen van het CCBB over de jaarrekening van 
het voorgaande jaar. Vindt u dat de kerkenraad/ colleges adequaat maatregelen 
hebben genomen naar aanleiding van deze opmerkingen?

y
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