
1.1 Verslag van het college van kerkrentmeesters

Toelichting bij de Begroting 2020

Het financiële beleid van de PgL is in de periode tot 2026 gericht op het in stand houden van de

huidige predikantsplaatsen en kerkgebouwen. We leven hiermee eigenlijk boven onze stand. In

2020 zijn de uitgaven € 40.000 hoger dan de ontvangsten. En dat verschil loopt in de jaren daarna

verder op. We verkeren in de gelukkige omstandigheid te beschikken over een bestemmingsfonds

met daarin ruim € 300.000, dat ons mede in staat stelt de periode tot 2026 te overbruggen.

Gezien de omvang van de algemene reserve kan de PgL zich bovendien een jaarlijks tekort van €

10.000 permitteren. Maar dit alles is nog niet genoeg om tot een sluitende begroting te komen. Al

eerder is vastgesteld dat tot 2026 er € 145.000 aan dekking ontbreekt.

In 2019 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om met extra geldwerving en

kostenbesparingen dit bedrag bijeen te brengen. Met een groep betrokkenen is overleg gevoerd

en is de doelmatigheid van de bestedingen getoetst. De resultaten hiervan zijn in deze begroting

2020 en de Meerjarenbegroting 2020 - 2027 verwerkt. Naast een reeks van kleinere maatregelen

zijn er voorstellen met een grotere impact, zoals het oprichten van een commissie of stichting

"Vrienden van de Dorpskerk", het schoonmaken van de kerkgebouwen met vrijwilligers, het in

eigen beheer nemen van de loonadministratie en prijsverhogingen voor consumpties en

collectemunten.

De volledige Begroting 2020, de Meerjarenbegroting 2020 - 2027 en de Resultaten onderzoek

geldwerving en doelmatigheid bestedingen PgL liggen op het Kerkelijk Bureau ter inzage.

Aat Mosterd, penningmeester
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Verkort Overzicht

Begroting

2020

Begroting

2019

Rekening

2018

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

72.500 64.000 73.717

16.000 16.000 10.428

2.500 - 1.026

347.100 358.900 366.252

4.000 - 4.275

442.100 438.900 455.698

45.600 52.700 92.151

11.500 9.700 13.537

263.000 257.800 238.227

16.500 18.000 17.686

22.700 22.700 23.118

82.200 78.700 70.731

30.400 36.300 34.980

8.200 8.000 7.740

4.000 - 4.275

484.100 483.900 502.447

-42.000 -45.000 -46.748

2.000 2.000 165.627

- - -1.764

2.000 2.000 163.863

-40.000 -43.000 117.115

30.000 33.000 2.500

- - -

- - -127.600

- - -

30.000 33.000 -125.100

-10.000 -10.000 -7.985
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