
Begroting Zendingsmissie Janet van Middendorp 

De begroting voor de zendingsmissie van Janet van Middendorp is gebaseerd op een begroting van 

de kosten opgesteld door Wycliffe, door de GZB getoetst en aangevuld met een aantal kostenposten. 

De door hen begrote bedragen zijn één op één overgenomen.  Als thuisfrontcommissie hebben wij 

deze begroting aangevuld met te verwachten fondswervingskosten en bankkosten. 

Fondswervingskosten bestaan voornamelijk uit kosten voor drukwerk, correspondentie,  verzending 

en publiciteitskosten van een website. Bankkosten bestaan uit de kosten voor het over de rekening 

lopende betalingsverkeer. 

 

Omschrijving kostensoort    per maand  2012  2013 

Levensonderhoud       205  1.845  2.460 
Huisvesting       213  1.917  2.556 
Reiskosten incl. reservering voor verlofreis    300  2.700  3.204 
Bijdrage onkosten Wycliffe en SIL     176  1.584  2.112 
Lokale werkkosten      153  1.377  1.836 
Sociale lasten       704  6.336  8.448 
Totaal begroting Wycliffe                   1751              15.759              20.616 

Reservering noodzakelijke opleiding      --  2.000  2.000 
Uitrustingstoelage       --  2.280     -- 
Opslag inboedel        --     822  1.100 
Onvoorzien        --     639     784 
Totaal aanvulling begroting GZB      --  5.741                 3.884 

Fondswerving        --     500     250 
Bankkosten        --     150     150 
Totaal aanvulling begroting thuisfrontcommissie    --     650     400 

Totaal begroting zendingsmissie                    22.150              24.900 

 

Participatie deelgenoten gemeenten voor 1/3 deel                  7.167               8.167 

Hervormde Gemeente Nunspeet 2/3 deel                 14.983             16.733 

 

De deelgenoten gemeenten die voor 1/3 deel participeren in de zendingsmissie van Janet zijn de 

Hervormde PKN gemeenten van Heerde, Kootwijkerbroek en Noorden. Het 2/3 deel waar onze 

gemeente voor instaat zal de thuisfrontcommissie werven. Ook al zijn de in het verleden behaalde 

resultaten geen garantie voor de toekomst, toch hebben wij veel vertrouwen in het realiseren van 

deze doelstelling mede omdat er thans geen andere gemeenteleden uitgezonden zijn in de 

gemeente. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het werk van de thuisfrontcommissie, maar 

thans nog niet voorzien, zullen in de vergadering worden ingebracht ter goedkeuring. Deze begroting 

is besproken in de vergadering van de Thuisfrontcommissie van 24 april 2012 en unaniem akkoord 

bevonden en daarmee vastgesteld.  

 



 

Bijlage: 

Nadere uitsplitsing  kosten per maand 

Lokale werkkosten 153 
Kosten taalhelpers     86 
Conferenties       7 
Communicatie     17 
Taalcursussen     43 

Sociale Lasten  704 
Ziektekostenverzekering  148 
Oudedagsvoorziening  441 
Verzekeringen   115 


