
Financieel jaarverslag LIFEHOUSE Amsterdam                    2020 
 
Statutaire naam: Lifehouse Amsterdam 
 
Wij behoren bij de ANBI-groepsbeschikking van Verenigde Pinkster- en Evangelie gemeenten, 
hierna VPE met RSIN-nummer: 810 908 463 
 
RSIN/fiscaalnummer	856142517 
KvK nummer	65513495 
Registratienummer VPE	101140 
 
Contactgegevens 
Jan Rebelstraat 2 
1069 CB AMSTERDAM 
finance@lifehouse.nl 
http://lifehouse.nl 
 
Jaarcijfers tevens gepubliceerd op de website van de VPE: 
https://www.vpe.nl/anbi/1346/lifehouse-amsterdam.html 
 

Baten   Begroting 2020 Werkelijk 2020 
1. Opbrengsten uit bezittingen  €               200   €               361  
2. Bijdragen gemeenteleden  €        138.800   €        138.214  
3. Subsidies en overige bijdragen van derden  €            6.000   €          17.774  
     
Totaal baten  €        145.000   €        156.349  
   
Lasten   Begroting 2020 Werkelijk 2020 
4. Bestedingen Pastoraat  €          24.556   €          24.491  
5. Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  €            5.855   €            1.120  
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            2.035   €            3.774  
7. Lasten kerkelijke gebouwen  €          86.155   €          70.510  
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen  €            2.800   €            2.963  
9. Lasten beheer en administratie  €               830   €               806  
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen  €          22.769   €          15.457  
    
Totaal lasten €        145.000   €        119.121  
   
Resultaat (baten - lasten)  €          37.228 

 
Opmerking: In verband met stopzetten huurcontract van de locatie van Lifehouse Amsterdam zijn 
extra donaties en giften gedaan in 2020. Deze worden vanaf 2021 gebruikt om extra lasten op te 
kunnen vangen in verband met de aanstaande verhuizing.  
 
 
Toelichting 
ad 1 Verhuur eigen pand / onderverhuur / rente en beleggingsopbrengsten / verkopen boeken, etc. 
ad 2 Giften / tienden / legaten / verkopen van schenkingen, etc.  
ad 3 Alles wat van derden binnenkomt  
ad 4 Salarissen en onkostenvergoedingen  
ad 5 Kosten rondom de eredienst, zondagschool en jongerengroepen  
ad 6 Bijdrage aan VPE / kerkelijke opleidingen etc. 
ad 7 Huur / rente / afschrijving / onderhoud / onderhoud parkeerplaats, e.d. 
ad 8 Facilitaire medewerkers / zendelingen / vrijwilligerskosten  
ad 9 Kantoorkosten / bankkosten / advieskosten, etc  
ad 10 Inrichting zaal samenkomst / beamerinstallatie / muziekinstrumenten / crechespullen / 
keukeninventaris / kantoorinventaris, etc 


