
Jaarrekening 2016 (definigief) BABEN EN LASBEN

definigieve

resulgaag begroging resulgaag begroging

2015 2016 2016 2017

€ € € €

GEMEENTEWERK

Bagen

Bijdragen leden 188.053 197.500 220.962 205.000

Opbrengst collecten 5.710 5.700 11.022 8.500

Cursussen / lezingen / projecten 3.469 3.500 7.595 3.500

Giften / overige baten 144 200 2.503 200

Subsidie studentenwerk 3.000 3.000

Subsidie Frisse Blik 1.000

Subsidie ledenwerving 24.300 24.500 24.930

Togaal bagen gemeengewerk 224.676 231.400 271.011 217.200 A

Lasgen

Kosten predikanten -109.485 -110.520 -109.361 -147.956

Kosten kerk- en bureaupersoneel -55.907 -78.800 -68.030 -66.587

Saldo Geertebrief -14.033 -9.600 -8.772 -9.000

Gemeentewerk -10.981 -34.550 -22.204 -19.459

Bestuurs- en bureaukosten  -24.728 -17.400 -21.128 -14.850

Dotatie aan voorziening ledenwerving -24.300 -24.930 0

Afdracht landelijke organisatie -25.430 -25.650 -25.455 -25.525

Afdracht inzake 2% gelden -3.761 -3.950 -4.400 0

Togaal lasgen gemeengewerk -268.625 -280.470 -284.281 -283.377 B

Resultaat gemeentewerk -43.949 -49.070 -13.270 -66.177 C=A+B

EXPLOITATIE KERK

Bagen

Verhuur kerk en inventaris 118.192 30.000 31.861 30.000

Opbrengst catering voor derden 92.939

Verhuur kosterij 95 5.000 1.485 1.500

Subsidie NRF groot onderhoud 14.102 14.102 14.102

Subsidies voor renovatie 7.500 7.500

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie (restauratie kaarsenkronen) 5.156

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie (opbrengst stoelenactie) 37.500 36.309

216.382 94.102 91.257 45.602 D

Lasgen

Energie -26.518 -3.604

Afschrijvingskosten inventaris -1.587

onderhoud gebouw en inventaris -10.155 -5.000 -5.545 -10.000

verzekeringen -8.907 -9.200 -8.491 -8.500

schoonmaak -9.500

huur klaslokaal -9.054 79

overige kosten -1.681 -1.000 -782 -1.000

dotatie voorziening renovatie Geertekerk -35.000 -80.000 -81.574

groot onderhoud kerk -60.000

dotatie voorziening groot onderhoud -10.000 -24.102 -24.102 -24.102

kosten catering/verhuur -49.033

Kosten hulpkrachten -30.245

Kosten salaris en provisie -85.130

-85.130 -119.302 -124.019 -103.602

onttrekking voorziening groot onderhoud 60.000

Togaal lasgen exploigagie kerk -276.810 -119.302 -124.019 -43.602 E

Resultaat exploitatie kerk -60.428 -25.200 -32.762 2.000 F=D+E

VERMOGEN

Bagen

Opbrengst rente en dividend 12.271 8.000 7.048 7.000

Koersresultaat effecten 34.139 7.000 8.017 0

Togaal bagen vermogen 46.410 15.000 15.065 7.000 G

Lasgen

Bankkosten -792 -1.001 -1.000

Kosten beleggingen -5.403 -4.547 -5.000

Lijfrente -227 -227

-6.195 -5.775 -6.227

Onttrekking voorziening notaris Vader 227 227

Togaal lasgen vermogen -6.195 -4.000 -5.548 -6.000 H

Resultaat vermogen 40.215 11.000 9.517 1.000 I=G+H

Togaal gewone bagen 487.468 340.502 377.333 269.802 K=A+D+G

Togaal gewone lasgen -551.630 -403.772 -413.848 -332.979 L=B+E+H

Resultaat exwl bijzondere baten en lasten en dotaties eigen vermogen -64.162 -63.270 -36.515 -63.177 M=K-L

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Legaten en nalatenschappen 6.023

Uit 2014 nagekomen opbrengsten verhuur en catering 10.559

afschrijving investering renovatie Geertekerk -65.517 -47.103

Baten minus lasten voorgaande jaren 660 389

Verkoop stoelen 2.765

nabetaling salaris beheerder -16.780

schadevergoeding -42.340

Saldo bijzondere bagen en lasgen 17.242 -65.517 -103.069 0 N

DOTATIES ALGEMENE RESERVE

Dotatie legaten en nalatenschappen -6.023 0 0

Dotatie koersresultaat -34.139 -7.000 -8.017 0

Togaal dogagies algemene reserve -40.162 -7.000 -8.017 0 P

Resultaat -87.082 -135.787 -147.601 -63.177 Q=M+N+P



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

resulgaag begroging resulgaag begroging

2015 2016 2016 2017

€ € € €

Kosten predikanten 

Tractementskosten (afdracht RB) -127.878 -134.520 -134.520 -138.556

Vergoeding verhuis- en reiskosten -7.045 -1.000 -415 -1.000

Overige kosten -9.562 -10.000 -9.426 -8.400

-144.485 -145.520 -144.361 -147.956

Af: Onttrekking voorziening pastoraat 35.000 35.000 35.000

-109.485 -110.520 -109.361 -147.956

Kosten kerk- en bureaupersoneel 

Beheerder (via salarissen) -63.241 -30.000 -28.147 -22.500

Ondersteuning Huize Molenaar -21.889

Inzet beheerder tbv Huize Molenaar 10.000 4.644

Organist -23.747 -25.500 -25.308 -25.956

Bureaupersoneel -24.578 -26.000 -24.834 -19.081

Jongerenwerker -5.098 -5.300 -1.479 -4.500

Werknemersverzekeringen premies -2.484 -2.000 -1.949 -550

Werknemersverzekeringen uitkeringen 0 7.564 1.500

-141.037 -78.800 -69.509 -71.087

naar Catering en verhuur 85.130

-55.907 -78.800 -69.509 -71.087

Af: Onttrekking uit Leeuwenberghreserve 1.479 4.500

-55.907 -78.800 -68.030 -66.587

Geertebrief

Kosten Geertebrief -14.458 -10.000 -9.492

Abonnementen Geertebrief 425 400 720

Saldo Geertebrief -14.033 -9.600 -8.772 -9.000

Gemeentewerk 

Kosten gastpredikant / organist e.a. -3.405 -3.000 -3.822 -4.378

Kerkelijke activiteiten  -1.344 -1.500 -1.468 -3.500

Kosten jeugdwerk -895 -1.000 -1.024 -1.000

Ledenwerving -24.500

Saldo catering -2.080 0 -4.887 -3.500

Afschrijvingskosten inventaris -1.550 -2.184 -2.081

Kosten cursussen/lezingen/projecten 0 -18.451 -20.000

Diversen -3.257 -3.000 -2.368 0

-10.981 -34.550 -34.204 -34.459

Af: Onttrekking uit Reserve Ledenwerving 12.000 15.000

-10.981 -34.550 -22.204 -19.459

Bestuurs- en bureaukosten  

Bestuurskosten -2.384 -2.500 -3.252 -2.500

Administratie- en accountantskosten -9.012 -6.500 -4.032 -3.700

Abonnementen / lidmaatschappen -662 -700 -125 -150

Telefoonkosten -815 -700 -861 -500

Portokosten -2.429 -2.000 -1.814 -2.000

ICT en internet -6.733 -2.500 -5.367 -1.000

Kantoorbenodigdheden en drukwerk -2.693 -2.500 -5.677 -5.000

-24.728 -17.400 -21.128 -14.850

Afdracht landelijke organisatie 

Quotum Remonstrantse Broederschap -24.300 -24.500 -24.930 -24.500

Afdracht NPB/VVP -630 -650 -525 -525

Bijdrage aan fonds Geertekerk -500 -500 0 -500

-25.430 -25.650 -25.455 -25.525



Jaarrekening 2016 (definigief) BABANS

resulgaag begroging resulgaag begroging

ACTIVA 2015 Ulgimo 2016 2016 Ulgimo 2017

€ € € €

Vasge acgiva

Aanloopkosgen nieuwe opzeg exploigagie

Boekwaarde per 1 januari 32.762 771.831 771.831

Aanschaffingen 739.069 118.809 101.970

Geïnvesteerd ultimo jaar 771.831 890.640 873.801

Van Voorziening renovatie Geertekerk -825.123 -826.698

Afschrijving ten laste van Baten en Lasten -65.517 -47.103

771.831 0 0 0

Invengaris

Boekwaarde per 1 januari 1.809 5.680 5.680 3.656

investeringen 5.458 0 160

afschrijvingen -1.587 0 -2.184 -2.081

5.680 5.680 3.656 1.575

Financiële vasge acgiva

Boekwaarde effecten per 1 januari 696.584 630.155 446.478

Aankoop/verkoop beleggingsfondsen -100.568 -191.694 -130.000

Koersresultaat 34.139 8.017 0

Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar 630.155 450.000 446.478 316.478

Totaal vaste activa 1.407.666 455.680 450.134 318.053

Vloggende acgiva

Vorderingen

Debiteuren 6.232 1.000 870 4.500

Omzetbelasting 83.803 0 9.861 0

Betalingen onderweg 5.100

Overige vorderingen 31.250 5.000 5.289 500

121.285 6.000 21.120 5.000

Liquide middelen

kassen 43 50 10 50

bankrekeningen 120.492 69.050 45.638 96.404

spaarrekeningen 160.045 100.000 124.239 74.351

280.580 169.100 169.887 170.805

Totaal vlottende activa 401.865 175.100 191.007 175.805

Togaal acgiva 1.809.531 630.780 641.141 493.858



resulgaag begroging resulgaag begroging

PASSIVA 2015 Ulgimo 2016 2016 Ulgimo 2017

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene Reserve

stand per 1 januari 641.748 594.828 594.826 455.242

Dotatie legaten en nalatenschappen 6.023 0

Dotatie koersresultaat 34.139 7.000 8.017 0

Resultaat boekjaar -87.082 -135.787 -147.601 -63.177

594.828 466.041 455.242 392.065

Fonds Leeuwenbergh

stand per 1 januari 50.663 50.663 50.663 49.184

onttrekking jongerenwerker 0 -1.479 -4.500

50.663 50.663 49.184 44.684

Reserve ledenwerving

stand per 1 januari 0 18.048 18.048 30.978

dotatie 24.300 0 24.930 0

onttrekking kosten ledenwerving -6.252 0 -12.000 -15.000

18.048 18.048 30.978 15.978

Totaal eigen vermogen 663.539 534.752 535.404 452.727

Voorzieningen

Voorziening onderhoud en invengaris

stand per 1 januari 113.195 47.297 47.297 71.399

subsidie NRF 14.102

Naar voorziening renovatie Geertekerk -90.000

Dotatie voorziening 10.000 24.102 24.102 24.102

Onttrekking tbv groot onderhoud -60.000

47.297 71.399 71.399 35.501

Voorziening kosgerswoning

stand per 1 januari 15.495

Naar voorziening renovatie Geertekerk -15.495

0

Voorziening nogaris Vader (Hougerman)

stand per 1 januari 2.083 1.856 1.857 1.630

dotatie/onttrekking voorziening -227 -227 -227 -227

1.856 1.629 1.630 1.403

Voorziening renovagie Ieergekerk

stand per 1 januari 472.128 745.123 745.124

van voorziening onderhoud 90.000

van voorziening kosterswoning 15.495

dotatie 35.000 80.000 81.574

bijdrage SFG 100.000

verkoop stoelen

subsidies 32.500

onttrekking tbv Aanloopkstn. nw. opzet expl -825.123 -826.698

745.123 0 0 0

Voorziening kosgen predikangen

stand per 1 januari 70.000 35.000 35.000

dotatie/onttrekking voorziening -35.000 -35.000 -35.000

35.000 0 0 0

Totaal voorzieningen 829.276 73.028 73.029 36.904

Korglopende schulden & overlopende passiva

Credigeuren 295.715 3.000 7.453 1.000

Loonbelasging, sociale lasgen, neggo salaris 10.833 10.000 9.013 2000

Overige schulden 10.168 10.000 16.243 1.000

Totaal kortlopende schulden 316.716 23.000 32.709 4.000

Togaal passiva 1.809.531 630.780 641.142 493.631



Toelichting op de Jaarrekening 2016

A. Presentatie
De jaarrekening is moeilijker leesbaar dan voorheen. Dat heeft de volgende oorzaken:

▪ Door de verhuur vann het kerkgebouw vanaf 1 december 2015 zijn bepaalde 
baten en lasten verdwenen, andere zijn er bij gekomen en er zijn baten en lasten 
verschoven tussen de exploitatie van het kerkgebouw en het gemeentewerk. 
Doordat 2016 vergeleken moet kunnen worden met 2015 is het totaal aantal op te 
voeren posten vermeerderd.

▪ De jaarrekening in 2016 is sterk beïnvloed door de bekostiging van de renovatie 
van de kerk en de boekhoudkundige afwikkeling daarvan.

▪ De accountant heeft er op aangedrongen om onze jaarrekening in 
overeenstemming te brengen met de voor organisaties als de onze vastgestelde 
regels. 
Voorheen werden bijvoorbeeld bepaalde subsidies geboekt als negatieve last. In 
de voorliggende jaarrekening zijn de subsidies echter als bate geboekt. 
Voorheen werden uitgaven die ten laste van voorzieningen kwamen rechtstreeks 
ten laste van die voorzieningen geboekt. Nu lopen deze uitgaven via de staat van 
baten en lasten: de betreffende uitgave is als last geboekt, wat gecompenseerd is 
door een evengrote onttrekking aan de betreffende voorziening. Een voorbeeld 
daarvan is de lijfrente voor Houterman: in de staat van baten en lasten is de 
betreffende € 227 geboekt als last, om even verderop gecompenseerd te worden 
door een onttrekking van € 227 aan de Voorziening notaris Vader. Die onttrekking 
is in de balans (Onder Passiva, Voorzieningen) zichtbaar. Voorheen zou daar 
gestaan hebben: lijfrente Houterman. Nu staat daar dotatie/onttrekking 
voorziening. Op het totaal van de lasten maakt dit dus niets uit. Maar de 
presentatie is daardoor wel ingewikkelder geworden. Uw penningmeester hecht er 
aan de jaarrekening volgens de regels der kunst af te leveren. Hij gaat er dan ook 
van uit dat daar begrip voor is.

Nieuw is overigens ook dat ter vergelijking de in november 2016 vastgestelde Begroting 
2017 toegevoegd.

B. Baten en lasten
1. Uiteindelijk Resultaat

Het uiteindelijke resultaat over 2016 is een verlies van € 147.501, terwijl een verlies 
van € 135.787 was begroot. Het verschil van ca. € 12.000 is in grote lijnen het saldo 
van twee grote meevallers en twee grote tegenvallers, namelijk:
▪ Het totaal van bijdragen, collectes en giften was in 2016 meer dan € 30.000 hoger 

dan begroot en € 40.000 meer dan in 2015. Het aantal niet betalende leden en 
vrienden is verminderd van ruim 160 tot ca 70. Maar er zijn ook legio mensen 
geweest die hun bijdrage verhoogd hebben. Maar opvallend hierbij is ook dat de 
collecteopbrengsten ongeveer zijn verdubbeld!

▪ In de begroting voor de verbouwing was er van uitgegaan dat maximaal € 100.000
niet gedekt zou worden door de in de loop der jaren getroffen voorziening. In de 
Begroting 2016 kon dit al worden teruggebracht tot ruim € 65.000. Uiteindelijk kon
dit mede als gevolg van de opbrengst van de stoelenactie teruggebracht worden 
tot € 47.000 . Dit had als investering kunnen worden geboekt en in de loop der 
jaren worden afgeschreven. Maar overeenkomstig de binnen de Broederschap 
geldende richtlijnen is deze investering in één keer afgeschreven en is deze 
afschrijving van € 47.000 als bijzondere last geboekt. Maar ten opzichte van de 
begroting was wel sprake van een meevaller van € 18.000 .

▪ In 2016 moest een niet voorziene schadevergoeding worden betaald die met 
inbegrip van de bijkomende kosten € 43.000 beliep. Deze tegenvaller is eveneens 
als bijzondere last geboekt. Zoals in de ledenvergadering van november 2016 is 
toegelicht hing deze schadevergoeding samen met een situatie van seksueel 
misbruik dat geruime tijd geleden binnen de RGU heeft plaatsgevonden.

▪ In 2016 bleek dat één van onze toenmalige personeelsleden in de periode tot 
december 2015 structureel voor minder uren betaald was dan waar betrokkene 
volgens de arbeidsovereenkomst recht op had.  De als bijzondere last geboekte 
rechtzetting van bijna € 17.000 hiervan vormde de tweede grote tegenvaller.



2. Gemeentewerk
Het negatieve resulaat van € 13.270 was bijna € 36.000 minder slecht dan verwacht. 
Voor € 30.000 was dit het gevolg van een veel hoger totaal van bijdragen, collectes en 
giften. Maar daarnaast waren de personeelskosten van betekenis. Deze waren per 
saldo € 10.000 lager dan begroot. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de 
verzekeringsuitkering voor de arbeidsongeschiktheid van mevr. Van Leeuwen na haar 
ongeluk en door het een tijd niet vervuld zijn van de vacature van de jongerenwerker. 
Nadat de vacature alsnog vervuld was, worden de kosten daarvan gedekt door een 
onttrekking aan de Reserve Leeuwenbergh.
Overigens is het resultaat van het gemeentewerk, net als in 2014 en 2015, sterk 
geflatteerd doordat de predikantskosten ook in 2016 met € 35.000 zijn verminderd 
door een dotatie uit de Voorziening pastoraat. Deze voorziening is nu leeg. Dit 
verklaart de sterke stijging van de begrote predikantskosten voor 2017. Daarbij moet 
overigens worden opgemerkt dat deze begrote kosten uitgaan van een formatie van 
1,6 fte. In de begroting voor 2017 is dus niet rekening gehouden met de 
predikantsvacature.

3. Exploitatie kerk
Er was in de Begroting 2016 rekening gehouden met een negatief resultaat van € 
25.200. In werkelijkheid was er een negatief resultaat van € 32.762, dus ca € 7.500 
meer. De belangrijkste oorzaken hiervan waren:
▪ In de begroting was rekening gehouden met € 5.000 opbrengsten uit de verhuur 

van de kosterij. In werkelijkkheid waren deze € 3.500 lager.
▪ Volgens de huurovereenkomst zou Huize Molenaar de kosten van de energie 

dragen. In de periode dat de verwarming nog niet was opgeleverd heeft Huize 
Molenaar een korting van 25% op de energielasten gekregen. Dit heeft een extra 
last van ca € 3.600 opgeleverd.

Aan de lastenkant van de Exploitatie kerk staat een dotatie van € 80.000. Aan de 
batenkant staan hier subsidies van in totaal € 7.500 van externe subsidiegevers en de 
via de Stichting Fobnds Geertekerk binnengekomen opbrengst van € 37.500 van de 
stoelenactie tegenover. Het resterende bedrag van € 35.000 betreft de in 2014 
besloten jaarlijkse dotatie van € 35.000 ten laste van onze exploitatierekening. In 2016
was dit overigens voor het laatst. Dit betekent dat het resultaat van de exploitatie van 
de kerk vanaf 2017 sterk zal verbeteren.

4. Resultaat exclusief bijzondere baten en lasten
Dit resultaat was een verlies van € 36.515 terwijl een verlies van € 63.270 was 
begroot, dus een verbetering van bijna € 27.000. Deze verbetering is per saldo toe te 
schrijven aan de omstandigheid dat het totaal van bijdragen, collectes en giften meer 
dan € 30.000 hoger was dan begroot.

5. Resultaat vermogen
In de Begroting 2016 was rekening gehouden met een resultaat van € 11.000. Het 
resultaat is geworden € 9.517 . Het verschil komt doordat het niet gelukt is de kosten 
van het beheer van onze effectenportefeuille te verminderen.

6. Bijzondere baten en lasten
Naast de hierboven genoemde bijzondere baten en lasten mag nog gewezen worden 
op de opbrengst van de verkoop van de knopstoelen van € 2.765 .

7. Dotaties algemene reserve
Om in de staat van baten en lasten het resultaat op het vermogen te kunnen 
meenemen moest de koerswinst van € 8.017 als bate worden geboekt. Het is echter 
gebruik om koerswinsten of -verliezen buiten het exploitatieresultaat om apart als 
mutatie op de Algemene Reserve te boeken. Daarom staat tegenover de bate van € 
8.017 een even grote last als dotatie aan de Algemene Reserve.

C. Balans
1. Kosten renovatie Geertekerk

De post “aanloopkosten nieuwe opzet expoitatie” geeft de investering in de renovatie 
weer.
In de begroting 2016 was er van uitgegaan dat deze voor wat betreft het door de RGU 



te betalen deel uit zouden komen op het in 2014 vastgestelde budget van € 890.640 . 
Maar de verbouwing is in 2016 afgesloten op een totaal van € 873.801. Dus ruim € 
16.000 minder dan begroot. Aan de toezegging dat de verbouwing binnen het budget 
zou worden gerealiseerd is dus voldaan. Overigens is in de begroting 2017 er rekening 
mee gehouden dat er nog een aantal zaken afgewerkt of veranderd moeten worden.
Van de investering van € 873.801 is € 826.698 gedekt door de Voorziening renovatie 
Geertekerk aan te spreken. De resterende € 47.103 is, zoals hiervoor al aangegeven, in
één keer afgeschreven en deze afschrijving drukt dus op het resultaat 2016.

2. Financiële vaste activa 
Voor de financiering van de renovatie én ter dekking van het exploitietekort is voor 
ruim € 190.000 aan effecten verkocht. In 2017 zullen door het opnieuw te verwachten 
verlies en voor de financiering van het groot onderhoud opnieuw effecten moeten 
worden verkocht. Inmiddels is er binnen de Broederschap een handreiking beschikbaar
gekomen om tot een goede verhouding van het belegde vermogen en het het niet-
belegde vermogen te komen. Aan de hand van deze handreiking zal bezien worden 
hoe op middellange termijn met ons vermogen omgegaan dient te worden.

3. Voorzieningen
Met de afronding van de renovatie is de Voorziening renovatie Geertekerk komen te 
vervallen. Ook de Voorziening pastoraat is komen te vervallen. 
In 2016 is overeenkomstig de Begroting € 24.102 gedoteerd aan de Voorziening 
onderhoud en inventaris. Deze voorziening is gericht op het groot onderhoud van het 
kerkgebouw. Het genoemde bedrag is samengesteld uit de in 2016 ontvangen tranche 
van € 14.102 van de door het NRF toegezegde subsidie voor het voorgenomen groot 
onderhoud en de jaarlijkse dotatie ten laste van de exploitatierekeing van € 10.000.  
Nu de interne renovatie is afgerond kan met het groot onderhoud van de buitenkant 
van het kerkgebouw worden aangevangen. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels 
getroffen.

4. Eigen vermogen
De Algemene Reserve is in 2016 als gevolg van het negatieve resultaat van € 147.601 
enerzijds en de koerswinst van € 8.017 verminderd met €  139.584 tot € 455.242 . 
Eind 2014 was deze nog € 641.748. In twee jaar tijd is de Algemene Reserve dus met 
bijna € 185.000 verminderd. 
Het eigen vermogen is in dezelfde tijd met bijna € 160.000 verminderd van € 692.411 
tot € 535.404. Deze vermindering is minder dan de vermindering van de Algemene 
Reserve door het vormen van de Reserve ledenwerving van € 30.978 ultimo 2016. 
Doch deze reserve zal op middellange termijn worden gebruikt. Een en ander 
onderstreept de noodzaak om de financiën door het wegwerken van de jaarlijkse 
exploitaitekorten weer op orde te krijgen.

D. Diversen
1. Ledenwerfactie

In de Begroting 2016 was rekening mee gehouden met een subsidie van de 
Broederschap van € 24.300 die volledig benut zou worden. Daarom was in de 
begroting ook geen dotatie aan de Reserve ledenwerving voorzien. In werkelijkheid is 
de subsidie € 24.930 echter in zijn geheel toch aan de Reserve gedoteerd om daar 
vervolgens € 12.000 aan te onttrekken ter dekking van het saldo van lasten en baten 
van de ledenwerfprojecten. Daarbij waren de aan deze projecten toe te rekenen 
tijdkosten van predikanten en medewerkers niet meegerekend. Als dat wel zou worden
gedaan dan hebben de diverse projecten € 25.000 gekost. Op deze laatste basis 
hebben we de verkregen subsidie over 2016 aan de Broederschap verantwoord.
Doordat in 2015 en 2016 boekhoudkunidg gezien alleen de additionele kosten onder 
aftrek van de baten gedekt zijn door de verkregen subsidies van de Broederschap is er 
ondertussen een Reserve van meer dan € 30.000 gevormd. Deze reserve is hard nodig 
om ook na 2017 (in 2017 zal voor de laatste keer een subsidie van de Broederschap 
worden ontvangen) de ledenwerving op beduidende schaal te kunnen voortzetten. Dit 
sluit aan bij de inmiddels opgedane ervaring. We moeten door de acties gewonnen 
belangstellenden de tijd geven om belangstelling om te zetten in het aangaan van een
formele vriendschapsband.



2. Omzetbelasting
De financiering van de renovatie van de Geertekerk berustte onder meer op het 
terguvorderen van de voor de renovatie betaalde omzetbelasting. Hiervoor waren op 
basis van deskundig advies de noodzakelijke juridische en boekhoudkundige 
maatregelen getroffen. Deze hebben het beoogde resultaat opgeleverd, namelijk dat 
ca € 150.000 aan leveranciers betaalde omzetbelasting van de Belastingdienst is terug
gekregen. 
In het kader hiervan zijn we in 2016 ook de met bepaalde activiteiten gemoeide 
omzetbelasting gaan aangeven. Hiervoor moest een omzetbelastingadministratie 
worden gevoerd die hogere eisen stelt aan de inrichting van onze administratie dan we
gewend waren. In de loop van 2106 kwam dan ook de vraag op tafel of, en zoja hoe, 
deze verhouding met de Belastindienst zou kunnen worden afgebouwd. Als kerk zijn 
wij immers er aan gewend dat wij voor al onze activiteiten vrijstelling hebben van de 
omzetbelasting. Maar dit bleek niet mogelijk. Ingewonnen advies wees uit dat wij 
activiteiten die niet bekostigd worden uit de ledenbijdragen en waarvoor een min of 
meer marktconforme deelnameprijs wordt gerekend buiten de vrijstelling dienen te 
houden. In de praktijk geldt dit voor bepaalde cursussen en voor de activiteiten die 
bekostigd worden uit de ledenwerfsubsidie. Dit betekent dat we over de 
deelnameprijzen omzetbelasting dienen af te dragen, maar dat we de in de kosten 
begrepen omzetbelasting kunnen terugvorderen.

E. Verantwoording en vooruitblik 
Nadat eind 2015 duidelijk werd dat de gemeente er financieel slecht voor stond heeft de 
kerkenraad besloten tot een gezondmakingsbeleid dat gericht was op vermindering van de
kosten en vermeerdering van de opbrengsten. 

De kostenvermindering zou voor het grootste deel gevonden moeten worden door het 
laten vervallen van de professionele functies van buromedewerkster en coördinator eigen 
gebruik. De vorderingen hierin zijn minder dan voor 2017 werd verwacht. Wel is de 
reorganisatie van het kerkelijk buro een eindweegs. Daardoor hoeft mevr. Blom, als zij in de
loop van 2017 met pensioen gaat, niet op professionele wijze opgevolgd te worden. De 
opheffing van de functie van coördinator eigen gebruik is door het ongeval van mevr. Van 
Leeuwen daarentegen stilgelegd. Maar door het uitgschakeld zijn van mevr. Van Leeuwen 
waren we wel al gedwongen de organisatie aan te passen aan het ontbreken van de 
profesionele invulling van de functie. De kerkenraad gaat er daarom van uit, dat de 
beoogde vermindering van de personeelskosten in de komende tijd dan ook daadwerkelijk 
wordt bereikt. Dit zal structureel een besparing van tenminste € 45.000 opleveren.

Naast de personeelskosten zouden ook de kosten van het Gemeentewerk en de Bestuurs- 
en Bureaukosten moeten worden verminderd. Hier zijn een hele reeks kleine en soms wat 
grotere besparingen gerealiseerd: bijvoorbeeld het telefoonabonnement, de vermelding in 
de telefoongids, een paar abonnementen, de kosten van het onderhoud van de pc's. Maar 
de belangrijkste was toch wel de vermindering van de kosten van de Geertebrief met ruim 
€ 5.000 . 

Het beleid om de financiële bijdragen te verhogen heeft daarentegen veel meer 
opgeleverd dan verwacht werd. De opgave voor 2017 is nu het bestendigen van deze 
verhoging. Mochten we daarin slagen dan zal de batenkant het resultaat voor 2017 € 
20.000 hoger uitkomen dan begroot.

Afgezet tegen het voor 2017 verwachte verlies van ruim € 63.000 is al met al het 
vooruitzicht dat wegwerking van dit verlies onder handbereik is. Dat is meer dan we begin 
2016 durfden te verwachten.


