
Financieel jaarverslag LIFEHOUSE Amsterdam                    2021 
 
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 
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 2021 Werkelijk 2021 
1. Opbrengsten uit bezittingen  €            1.000  €               926 
2. Bijdragen gemeenteleden  €        140.000  €       136.887 
3. Subsidies en overige bijdragen van derden  €          15.000  €           1.184 
    
Totaal baten  €        156.000  €       138.997 
   
Lasten   Begroting 2021 Werkelijk 2021 
4. Bestedingen Pastoraat  €          25.000  €          25.705  
5. Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk  €          30.000 €            2.521  
6. Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €            4.000  €            1.960  
7. Lasten kerkelijke gebouwen  €          68.000     €          45.312  
8. Overige salarissen / onkostenvergoedingen  €            3.000  €            2.027 
9. Lasten beheer en administratie  €            1.000  €            5.142 
10. Lasten overige eigendommen en inventarissen  €          25.000  €            8.166  
    
Totaal lasten €        156.000  €          90.835 
   
Resultaat (baten - lasten)  €          48.161 

 
Opmerking: In verband met stopzetten huurcontract van de locatie van Lifehouse Amsterdam per 
01 april 2021 komen huurkosten te vervallen totdat een nieuwe locatie gevonden is. In tussentijd 
worden livestream diensten georganiseerd vanaf verschillende nader te bepalen locaties. Dit maakt 
dat de te verwachte lasten moeilijk in te schatten zijn. Lifehouse Amsterdam heeft het streven om 
met ingang 2022/2023 een eigen onafhankelijke ANBI-status aan te vragen.  
 
 
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 


