
Voorwoord bij begroting 2018.  

  

Hierbij ontvangt u de begroting 2018 van lasten en baten betreffende de kerkelijke arbeid, vergezeld 
van een korte toelichting. Naast de verwachte toepasselijke opbrengsten uit het collecterooster voor 
2018 is rekening gehouden met de diverse door commissies ingediende begrotingen 2018 en is 
uitgegaan van historische gegevens alsmede van tussentijdse cijfers over 2017 t/m november. Alle 
bedragen genoemd in deze begroting zijn vermeld in euro’s.  

  

Algemene toelichting.  

De toezeggingen voor de Kerkelijke Bijdrage  2017 zijn, na een tegenvallende opbrengst in 2016, 
hoger uitgevallen dan begroot. Voor de begroting van 2018 is als uitgangspunt het verwachte te 
ontvangen bedrag, zijnde €300.000, van 2017 genomen.  Ondanks deze hogere inkomsten leidt dit 
door hogere kosten tot een gering negatief saldo van € 8.250.  

  

Meerjarenperspectief 

In deze begroting voor 2018 is het uitgangspunt gehanteerd dat de vacature voor de 2e predikant 
vanaf 1 juli is ingevuld. Bij een volledige bezetting gedurende een vol jaar van 2 predikanten en een 
kerkelijk werker voor 3 dagen per week moet rekening worden gehouden met een structureel tekort 
van circa € 40.000. Hier ligt een grote uitdaging voor het College van Kerkrentmeesters om de 
structurele inkomsten te verhogen.  

 

Inzet van vrijwilligers 

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de grote inzet van veel vrijwilligers. Mede 
hiermee kunnen de kosten laag worden gehouden. Voor hun (komende) inzet, adviezen en niet-
gedeclareerde  kosten hartelijk dank.   

 

  

Rudy Ligtenberg 

Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

  

  



Korte toelichting op de begroting 2018.  

  

Kosten Predikanten en kerkelijk werker  

Voor het begrotingsjaar 2018 is rekening gehouden met :  

- 1 predikant (ds. S. Ris) – fulltime voor het gehele kalenderjaar 
- 1 predikant (vacant) – fulltime voor een half kalenderjaar 
- 1 kerkelijk werker (F. Venema) voor 60% gedurende het gehele kalenderjaar 

Hiermee is rekening gehouden met een invulling van de vacature voor de 2e predikant vanaf 1 juli 
2018. 

De kosten van de Kerkelijk Werker en Kosters worden direct door de plaatselijke  gemeente betaald. 
Deze kosten zijn gebaseerd op de richtlijnen van het Landelijk Kerkbeheer met betrekking tot het 
opstellen van de begroting 2018. Tevens zijn de kosten van een verzuimverzekering begroot.  

  

Kosten gebouwen en inventaris  

De kosten voor onderhoud van de kerk en pastorie betreffen o.a. schilderwerk, dakbedekking, 
onderhoud van het orgel, cv installaties, trap lift, zonnepanelen enz. Het onderhoudsfonds is er om 
het onderhoud per jaar niet teveel te laten schommelen. Op basis van de meerjarenbegroting voor 
het onderhoud van de kerkelijke gebouwen zijn in 2018 de onderhoudskosten begroot op €  13.000.  

 In 2017 is de beeld en geluidsinstallatie vervangen. De kosten hiervan, €60.000 , worden in 5 jaar 
afgeschreven. Jaarlijks wordt 20% van dit bedrag ten laste van de exploitatie gebracht.   

  

Organisatorische kosten 

Deze kosten betreffen voornamelijk die van de ledenadministratie/kerkelijk bureau, alsmede 
drukwerk en verspreiding van het kerkblad Ons Kontakt. Het kerkrentmeesterlijk quotum en bijdrage 
solidariteitskas betreffen de afdracht aan het landelijk werk. De nieuwe penningmeester van het 
College van Kerkrentmeesters verricht verschillende werkzaamheden die voorheen door het 
accountantskantoor werden verricht. Dit leidt tot een verlaging van deze kosten.  

  

Opbrengsten:  

In de begroting 2018 is bij de bepaling van de Kerkelijke Bijdragen uitgegaan van de bedragen die 
naar verwachting in 2018 worden ontvangen. Het College van Kerkrentmeesters heeft in 2017 het 
belang van de Kerkelijke Bijdragen tijdens de Actie Kerkbalans extra onder de aandacht gebracht.  Wij 
zijn heel dankbaar dat de toezeggingen in 2017 hoger waren dan begroot, namelijk circa € 302.000 
(begroot € 290.000). Voor 2018 is de verwachting dat we dit kunnen continueren, derhalve is begroot 
een bedrag van € 300.000.  

  


