
Verkort Overzicht
Begroting

2018
Rekening

2018
Rekening

2017
Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente en dividenden
Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige eigendommen en inventarissen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdracht door te zenden collecten en giften
Totaal lasten

Saldo baten - lasten

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten
Incidentele lasten
Totaal incidentele baten en lasten

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Resultaat

64.100 73.717 68.483
12.000 10.428 10.565

1.200 1.026 1.365
365.100 366.252 370.898

- 4.275 -
442.400 455.698 451.311

146.200 92.151 53.847
9.300 13.537 9.562

245.700 238.227 231.905
19.000 17.686 18.234
23.800 23.118 24.215
74.000 70.731 79.693
37.800 34.980 38.520

6.900 7.740 7.456
- 4.275 -

562.700 502.447 463.431

-120.300 -46.748 -12.120

149.500 165.627 158.464
- -1.764 -

149.500 163.863 158.464

20.800 2.500 6.700
-60.000 -127.600 -158.388
-39.200 -125.100 -151.688

-10.000 -7.985 -5.345
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Balans
2018 2017

Activa

Onroerende zaken
Installaties en inventarissen
Beleggingen
Debiteuren
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
Geldmiddelen
Totaal

Passiva

Eigen vermogen
Bestemmingsreserves en -fondsen
Voorzieningen
Crediteuren
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal

Algemene gegevens
2018

Aantal belijdende leden
Aantal doopleden
Totaal aantal leden

Aantal pastorale eenheden
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)

177.000 179.000
0 0

793.736 733.526
9.891 14.182
7.137 6.481

576.527 524.579
1.564.291 1.457.768

1.053.132 1.098.441
348.488 223.388

93.813 58.658
9.558 11.304

59.300 65.977
1.564.291 1.457.768

1.223
1.054
2.277

1.553
161
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Verslag van het College van Kerkrentmeesters  

De belangrijkste financiële gebeurtenissen van 2018:  

De introductie door de PKN van FRIS, een nieuw financieel rapportage- en 
informatiesysteem, met nieuwe financiële richtlijnen. Niet in alle gevallen met betere 
informatie: de exploitatie van het buffet en het kerkblad zijn lastig te beoordelen 
omdat baten en lasten uit elkaar zijn getrokken en nu "verstopt" zitten in de totaal 
exploitatie.  

De verkoop van het Jeugdhonk. Van de netto opbrengst van € 159.600 is € 38.000 
toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen en € 121.600 aan het 
(bestemmings-)fonds instandhouding pastoraat en 2 vierplekken. Ook het in 2018 
ontvangen bedrag van  € 6.000 aan legaten is aan dit fonds toegevoegd.  

Vacatures. In het 1e kwartaal 2018 0,75 predikant door het vertrek van dominee 
Maria Berends eind 2017, vanaf 1 april 2018 ingevuld door dominee Marleen 
Kemink. Hoewel na die datum nog veelvuldig aanwezig, trad Hans van Haeften op   
1 augustus 2018 officieel uit dienst als cantor- organist. Vacatures zijn soms 
vervelend, maar geven vaak financieel voordeel. Samen met de andere voordelen in 
de staat van baten en lasten (betere exploitatie buffetten, minder kosten beheer en 
administratie) behoefde er zo een minder groot beroep te worden gedaan op het 
fonds instandhouding pastoraat en 2 vierplekken.  

Sparen en beleggen. Van de opbrengst verkoop Jeugdhonk is ca. € 50.000 op een 
spaarrekening gezet en ca. € 100.000 toegevoegd aan de beleggingsportefeuille bij 
de Rabo bank. Eind 2018 stond ca. € 500.000 op spaarrekeningen - met weinig rente 
- en was ca, € 800.000 belegd. In 2018 is hierop ten gunste van de exploitatie een 
rendement van ca. 1% behaald. In het beleggingsstatuut is vastgelegd dat de PgL 
een defensief, dat is een relatief voorzichtig beleggingsbeleid voert. Niettemin was   
er in december 2018 sprake van een forse daling van de beurskoersen. Op             
31 december 2018 stonden de beleggingen ca. € 10.000 in de min. In de eerste 
maanden van 2019 hebben de koersen zich goed hersteld en eind februari stonden 
de PgL beleggingen - evenals eind 2017 - weer ca. € 25.000 in de plus.  

	


