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Doelstellingen 
 

Het verspreiden van het evangelie in zo’n kort mogelijke tijd, met de beste 

middelen die hen ter beschikking staan, zoals: 

➢ Het (doen) stichten van kerken. 

➢ Het (doen) verlenen van diaconale, materiële en humanitaire hulp, zoals 

Het (doen) stichten van weeshuizen en scholen, alsmede het (doen) 

opvangen van jongeren en verslaafden. 

➢ Het (doen) opleiden van leiders door middel van seminars, conferenties, 

trainingen en Bijbelscholen. 

➢ en verder al datgene, wat in de meest ruime zin kan worden geacht tot 

die middelen te behoren. 

Financieel overzicht 2018 

Opbrengsten  2017  2018 
Inkomsten  €          16.803   €          12.369  

Overige Opbrengsten  €                    -     €            7.600  

Overige giften  €                    -     €            3.000  

Bijzondere baten  €            1.200   €                     -    

      

Totaal opbrengsten  €     18.003   €     22.969  

Kosten     

Huishoudingskosten  €            8.963   €          15.471  

Transport en telefoonkosten leden  €            2.151   €            2.407  

Autokosten  €                    -     €            1.041  

Evenementenkosten  €            2.210   €            1.152  

Algemene kosten  €                 90   €               309  

Mediakosten  €                    -     €               874  

Totaal Kosten  €     13.414   €     21.255  

Winst vóór belasting  €       4.589   €       1.714  

 

 

 

 

 

 



Financieel Toelichting  

Gedurende 2018 heeft de CPKI –Eindhoven een vijftal financiële stromen 

onderkend welke hieronder nader worden toegelicht. 

Tiende en Offering 

De tiende worden door de leden van de kerk maandelijkse gegeven en de 

offering worden ook door de leden van de kerk en eventueel bezoekers bij de 

conferenties wekelijkse gegeven. 

In het jaar 2018 zijn de tiende en offering zijn met 51% toegenomen ten 

opzichte van het jaar 2017. Dit is hoofzakelijke te verklaren met toename van 

aantal leden in ons gemeente en veel conferenties die zijn georganiseerd.  

Huishoudingskosten  

De huishoudingskosten bestaan uit de huurkosten van het pand inclusief vaste 
lasten. Deze kosten zijn met 10% toegenomen ten opzichte van vorige jaar.  
Dit is te verklaren door de toename van de vaste lasten; namelijk gas-, 
elektriciteit en water.   
 

Transport en mobiele-telefoonkosten  

Deze post bestaat uit reiskostenvergoedingen voor de leden en de sprekers bij 
conferenties of andere bijeenkomsten. De mobiele-telefoonkosten zijn de 
vergoedingen van diegene die contacten onderhouden binnen onze netwerken 
en die de begeleiding doen bij de geestelijk groei van de leden. 
Ten opzichte van 2017zijn deze kosten gedaald met 3%. Dit is te verklaren met 
de verhuizing van de leden van de kerken naar het regio Brabant. 
 

Evenementenkosten 
 
De evenementen kosten bestaan uit boodschappen en overige kosten die 
gerelateerd zijn aan speciale gelegenheden als conferenties, kerst, nieuwjaar… 
 
Deze post is ten opzichte van 2017 met 2% gestegen, met name door de 
toename van het aantal conferenties die in 2018 werden georganiseerd. 
 

Algemene kosten 
 
Deze kosten bestaat uit verschillende bankverzekeringen. Er zijn geen 
bijzonderheden te benoemen. Hij is wel dit jaar met 0,04 % gestegen ten 
opzichte van het jaar 2017.  
 

 

 



Nadere toelichting jaarcijfers 

Crosspoint Kingdom Impact Eindhoven beschikt tevens over een meer 

gedetailleerd jaarverslag dat jaarlijks wordt besproken bij de hiervoor 

georganiseerde gemeentelijke bijeenkomst. Voor nadere informatie rondom dit 

jaarverslag kunt u contact met ons opnemen (e.rufyiritana@gmail.com). 

Crosspoint Kingdom Impact Eindhoven zal voor het jaar 2019 een nagenoeg 

ongewijzigd financieel beleid voeren. 

 

 


