
Begroting 2019 Protestantse gemeente te Leusden

begroting prognose rekening

2019 2018 2017

baten

vrijwillige bijdragen 310.600€              316.900€          320.631€           

collecten en giften 30.300€                31.200€            31.885€             

opbrengsten verhuur 43.500€                47.500€            49.109€             

rentebaten en dividenden 18.000€                9.300€               15.141€             

uit bestemmingsfonds 33.000€                -€                       -€                        

overige baten 12.300€                178.200€          167.157€           
totaal baten 447.700€              583.100€          583.923€           

lasten

kerkelijke gebouwen 54.200€                94.900€            55.939€             

pastoraat 257.800€              238.700€          231.905€           

salarissen en vergoedingen 78.700€                73.800€            79.693€             

kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 18.000€                18.500€            18.234€             

bijdragen aan andere organen 22.700€                23.200€            24.215€             

beheer, administratie en overige kosten 26.300€                26.700€            27.594€             

naar bestemmingsfonds -€                           115.100€          151.688€           
totaal lasten 457.700€              590.900€          589.268€           

Resultaat 10.000-€                7.800-€               5.345-€                

Toelichting bij de begroting 2019

Door vergrijzing en terugloop van het aantal leden dalen de vrijwillige bijdragen, collecten en giften al jaren met 

gemiddeld 2%.  Om het huidige aantal predikantsplaatsen en de vierplekken Dorpskerk en Marcuskerk conform de

meerjarenbegroting tot 2026 in stand te houden is jaarlijks juist meer geld nodig. Hiervoor is een bestemmingsfonds

in het leven geroepen. In dit fonds zijn in 2017 en 2018 ontvangen legaten gestort en een deel van de opbrengst van

het in 2018 verkochte Jeugdhonk. Eind 2018 heeft het fonds een omvang van van ca. € 340.000. Met dit fonds en de

aanwezige reserves acht het College van Kerkrentmeesters een jaarlijks tekort van € 10.000 voorlopig acceptabel.

Voor een aantal huurders van het Jeugdhonk is er plaats in de Marcuskerk, maar per saldo lopen de opbrengsten

verhuur op jaarbasis met € 6.000 terug. Door de verkoop vallen uiteraard ook de kosten van het Jeugdhonk weg.

Afgelopen jaren is een beleggingsportefeuille van ca. € 800.000 opgebouwd, belegd in fondsen met een overwegend 

duurzaam karakter. De begroting van de rentebaten en dividenden is een schatting van te verwachten dividenden en

te realiseren koersresultaten. Door de lage rente zijn de inkomsten op ca. € 500.000 spaargeld beperkt. 

De overige baten betreffen met name de exploitatie van de buffetten in Dorpskerk en Marcuskerk. Daarnaast in
2018 de netto opbrengst van de verkoop Jeugdhonk en een 2-tal ontvangen legaten. In 2017 is uit de nalatenschap
van een gemeentelid een groot legaat ontvangen.

Onderhoud en energie zijn de belangrijkste uitgavenposten m.b.t. kerkelijke gebouwen. Verder vallen gemeentelijke
belastingen, verzekeringen en schoonmaken hieronder. Uit de opbrengst verkoop Jeugdhonk is in 2018 een extra
toevoeging van € 38.000 aan de voorziening onderhoud gebouwen gedaan.

Voor 2019 zijn onder pastoraat de tractementkosten voor 2,75 predikantsplaats opgenomen. Onze predikanten

ontvangen hun tractement uit een centrale landelijke kas. De totale kosten van deze centrale kas worden naar rato

van het aantal predikantsplaatsen bij een gemeente in rekening gebracht. Door diverse oorzaken is er in 2019

- evenals in 2018 - een meer dan gemiddelde stijging van deze kosten. 

Salarissen en vergoedingen worden betaald aan medewerkers en vrijwilligers (beheer kerkelijke gebouwen, kerkelijk 

bureau, organisten, PR & Communicatie). Ook hier in 2019 een forse toename van de kosten, met name als gevolg

van nieuwe cao-afspraken.

Bij kerkdiensten en kerkelijke activiteiten gaat het onder andere om de kosten van jeugdwerk, gemeenteavonden, 

wijkwerk, startweekend, kindernevendienst, toerusting en kerkmuziek (incl. koren).

Bijdragen aan andere organen betreffen quotum en solidariteitskas (PKN) en de raad van kerken in Leusden.

Beheer, administratie en overige kosten omvat drukwerk, telefoon en internet, (loon- en leden-) administratie,

bank- en beleggingskosten, publiciteit en geldwerving (o.a. actie kerkbalans). 


