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Jaareindeverwachting 2017 en begroting 2018 BABEN EN LASBEN

resultaat begroting JEV Begroting

2016 2017 2017 2018

€ € € €

GEMEENTEWERK

Baten

Bijdragen leden 220.962 205.000 220.000 220.000

Opbrengst collecten 11.022 8.500 10.000 10.000

Cursussen / lezingen / projecten 7.595 3.500 5.000 6.000

Giften / overige baten 2.503 200 3.000 3.000

Subsidie studentenwerk 3.000 0 0

Subsidie Frisse Blik 1.000 1.000 0

Subsidie Klub 2.200 0

Subsidie ledenwerving 24.930 24.525 0

Totaal baten gemeentewerk 271.011 217.200 265.725 239.000 A

Lasten

Kosten predikanten -109.361 -147.956 -108.900 -101.900

Opvulling predikantsvacature -40.000

Kosten kerk- en bureaupersoneel -68.030 -66.587 -72.270 -38.900

Saldo Geertebrief -8.772 -9.000 -9.000 -8.500

Gemeentewerk -22.204 -19.459 -20.972 -16.612

Bestuurs- en bureaukosten  -21.128 -14.850 -13.950 -12.950

Dotatie aan voorziening ledenwerving -24.930 0 -24.525

Afdracht landelijke organisatie -25.455 -25.525 -25.515 -24.950

Afdracht inzake 2% gelden -4.400 0 0 0

Totaal lasten gemeentewerk -284.281 -283.377 -275.132 -243.812 B

Resultaat gemeentewerk -13.270 -66.177 -9.407 -4.812 C=A+B

EXPLOITATIE KERK

Baten

Verhuur kerk en inventaris 31.861 30.000 30.000 30.000

Verhuur kosterij 1.485 1.500 2.000 2.000

Subsidie NRF groot onderhoud 14.102 14.102 14.102 14.102

Subsidies voor renovatie 7.500

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud 36.309 25.000

Totaal baten exploitatie kerk 91.257 45.602 46.102 71.102 D

Lasten

Energie -3.604

onderhoud gebouw en inventaris -5.545 -10.000 -29.000 -12.500

groot onderhoud kerk -60.000 -4.000 -100.000

verzekeringen -8.491 -8.500 -5.500 -5.500

huur klaslokaal 79

overige kosten -782 -1.000 -500 -500

dotatie voorziening renovatie Geertekerk -81.574

dotatie voorziening onderhoud en inventaris -24.102 -24.102 -27.852 -35.352

-124.019 -103.602 -66.852 -153.852

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris 60.000 4.000 87.500

Totaal lasten exploitatie kerk -124.019 -43.602 -62.852 -66.352 E

Resultaat exploitatie kerk -32.762 2.000 -16.750 4.750 F=D+E

VERMOGEN

Baten

Opbrengst rente en dividend 7.048 7.000 5.000 4.000

Koersresultaat effecten 8.017 0 0 0

Totaal baten vermogen 15.065 7.000 5.000 4.000 G

Lasten

Bankkosten -1.001 -1.000 -750 -750

Kosten beleggingen -4.547 -5.000 -4.000 -3.000

Lijfrente -227 -227 -227 -227

-5.775 -6.227 -4.977 -3.977

Onttrekking voorziening notaris Vader 227 227 227 227

Totaal lasten vermogen -5.548 -6.000 -4.750 -3.750 H

Resultaat vermogen 9.517 1.000 250 250 I=G+H

Totaal gewone baten 377.333 269.802 316.827 314.102 K=A+D+G

Totaal gewone lasten -413.848 -332.979 -342.734 -313.914 L=B+E+H

Resultaat exwl bijzondere baten en lasten en dotaties eigen vermoge -36.515 -63.177 -25.907 188 M=K-L

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Legaten en nalatenschappen 10.000 0

afschrijving investering renovatie Geertekerk -47.103

Baten minus lasten voorgaande jaren 389 -258 0

Verkoop stoelen 2.765 90 0

nabetaling salaris beheerder -16.780

schadevergoeding -42.340

Saldo bijzondere baten en lasten -103.069 0 9.832 0 N

DOTATIES ALGEMENE RESERVE

Dotatie legaten en nalatenschappen 0 0 -10.000 0

Dotatie koersresultaat -8.017 0 0 0

Totaal dotaties algemene reserve -8.017 0 -10.000 0 P

Resultaat -147.601 -63.177 -26.075 188 Q=M+N+P



SPECIFICATIES VAN BATEN ENLASTEN

resultaat begroting JEV Begroting

2016 2017 2017 2018

€ € € €

Kosten predikanten 

Tractementskosten (afdracht RB) -134.520 -138.556 -101.000 -94.000

Vergoeding verhuis- en reiskosten -415 -1.000 -400 -400

Overige kosten -9.426 -8.400 -7.500 -7.500

-144.361 -147.956 -108.900 -101.900

Af: Onttrekking voorziening pastoraat 35.000

-109.361 -147.956 -108.900 -101.900

Kosten kerk- en bureaupersoneel 

Beheerder -28.147 -22.500 -26.000 -10.000

Ondersteuning -5.000 -5.000

Inzet beheerder tbv Huize Molenaar 4.644

Organist -25.308 -25.956 -26.500 -27.500

Bureaupersoneel -24.834 -19.081 -22.000 0

Jongerenwerker -1.479 -4.500 -4.500 -4.650

Werknemersverzekeringen premies -1.949 -550 -2.770 -1.400

Werknemersverzekeringen uitkeringen 7.564 1.500 10.000 5.000

-69.509 -71.087 -76.770 -43.550

Af: Onttrekking uit Leeuwenberghreserve 1.479 4.500 4.500 4.650

-68.030 -66.587 -72.270 -38.900

Geertebrief

Kosten Geertebrief -9.492 -9.000 -9.000

Abonnementen Geertebrief 720 0 500

Saldo Geertebrief -8.772 -9.000 -9.000 -8.500

Gemeentewerk 

Kosten gastpredikant / organist e.a. -3.822 -4.378 -5.000 -3.000

Kerkelijke activiteiten  -1.468 -3.500 -2.000 -2.000

Kosten jeugdwerk -1.024 -1.000 -2.400 -2.400

Saldo catering -4.887 -3.500 -2.000 -2.000

Afschrijvingskosten inventaris -2.184 -2.081 -2.072 -712

Kosten cursussen/lezingen/projecten -18.451 -20.000 -15.000 -20.000

Diversen -2.368 0 -1.500 -1.500

-34.204 -34.459 -29.972 -31.612

Af: Onttrekking uit Reserve Ledenwerving 12.000 15.000 9.000 15.000

-22.204 -19.459 -20.972 -16.612

Bestuurs- en bureaukosten  

Bestuurskosten -3.252 -2.500 -2.500 -2.000

Administratie- en accountantskosten -4.032 -3.700 -3.250 -3.250

Abonnementen / lidmaatschappen -125 -150 -200 -200

Telefoonkosten -861 -500 -500 -500

Portokosten -1.814 -2.000 -1.500 -1.500

ICT en internet -5.367 -1.000 -1.000 -1.000

Kantoorbenodigdheden en drukwerk -5.677 -5.000 -5.000 -4.500

-21.128 -14.850 -13.950 -12.950

Afdracht landelijke organisatie 

Quotum Remonstrantse Broederschap -24.930 -24.500 -24.525 -24.000

Afdracht NPB/VVP -525 -525 -490 -450

Bijdrage aan fonds Geertekerk 0 -500 -500 -500

-25.455 -25.525 -25.515 -24.950



BABANS

resultaat begroting JEV Begroting

ACTIVA 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2017 Ultimo 2018

€ € € €

Vaste activa

Aanloopkosten nieuwe opzet exploitatie

Boekwaarde per 1 januari 771.831

Aanschaffingen 101.970

Geïnvesteerd ultimo jaar 873.801

Van Voorziening renovatie Geertekerk -826.698

Afschrijving ten laste van Baten en Lasten -47.103

0 0 0 0

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 5.680 3.656 3.656 1.584

investeringen 160

afschrijvingen -2.184 -2.081 -2.072 -712

3.656 1.575 1.584 873

Financiële vaste activa

Boekwaarde effecten per 1 januari 630.155 446.478 446.478 366.478

Aankoop/verkoop beleggingsfondsen -191.694 -130.000 -80.000

Koersresultaat 8.017 0 0 0

Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar 446.478 316.478 366.478 366.478

Totaal vaste activa 450.134 318.053 368.063 367.351

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 870 4.500 2.000 2.000

Omzetbelasting 9.861 0 1.000 1.000

Betalingen onderweg 5.100

Overige vorderingen 5.289 500 3.000 3.000

21.120 5.000 6.000 6.000

Liquide middelen

kassen 10 50 240 240

bankrekeningen 45.638 96.404 89.706 103.581

spaarrekeningen 124.239 74.351 185.000 100.000

169.887 170.805 274.946 203.821

Totaal vlottende activa 191.007 175.805 280.946 209.821

Totaal activa 641.141 493.858 649.008 577.172

resultaat begroting JEV Begroting

PASSIVA 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2017 Ultimo 2018

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene Reserve

stand per 1 januari 594.826 455.242 455.242 439.167

Dotatie legaten en nalatenschappen 10.000 0

Dotatie koersresultaat 8.017 0 0 0

Resultaat boekjaar -147.601 -63.177 -26.075 188

455.242 392.065 439.167 439.356

Fonds Leeuwenbergh

stand per 1 januari 50.663 49.184 49.184 44.684

onttrekking jongerenwerker -1.479 -4.500 -4.500 -4.650

49.184 44.684 44.684 40.034

Reserve ledenwerving

stand per 1 januari 18.048 30.978 30.978 46.503

dotatie 24.930 0 24.525 0

onttrekking kosten ledenwerving -12.000 -15.000 -9.000 -15.000

30.978 15.978 46.503 31.503

Totaal eigen vermogen 535.404 452.727 530.354 510.893

Voorzieningen

Voorziening onderhoud en inventaris

stand per 1 januari 47.297 71.399 71.399 95.251

Dotatie voorziening 24.102 24.102 27.852 35.352

Onttrekking tbv (groot) onderhoud -60.000 -4.000 -87.500

71.399 35.501 95.251 43.103

Voorziening notaris Vader (Houterman)

stand per 1 januari 1.857 1.630 1.630 1.403

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

1.630 1.403 1.403 1.176

Voorziening renovatie Geertekerk

stand per 1 januari 745.124

van voorziening onderhoud

van voorziening kosterswoning

dotatie 81.574

bijdrage SFG

verkoop stoelen

subsidies

onttrekking tbv Aanloopkstn. nw. opzet expl -826.698

0 0 0 0

Voorziening kosten predikanten

stand per 1 januari 35.000

dotatie/onttrekking voorziening -35.000

0 0 0 0

Totaal voorzieningen 73.029 36.904 96.654 44.279

Kortlopende schulden & overlopende passiva

Crediteuren 7.453 1.000 3.000 3.000

Loonbelasting, sociale lasten, netto salaris 9.013 2000 7000 7000

Overige schulden 16.243 1.000 12.000 12.000

Totaal kortlopende schulden 32.709 4.000 22.000 22.000

Totaal passiva 641.142 493.631 649.008 577.172



Toelichting Begroting 2018

1. Gezondmaking gemeentefinanciën
Ultimo 2015 bleek dat de gemeente aanstuurde op een zodanig exploitatietekort dat binnen 
enkele jaren het vermogen zou zijn verdwenen. In de voorjaarsledenvergadering van 2016 is 
besloten tot een beleid dat het tekort sterk zou verminderen.
De kosten zouden substantieel worden verminderd door de professionele functies van 
administratief medewerker en coördinator eigen gebruik op te heffen en in algemene zin 
zoveel mogelijk te besparen op de uitgaven. Daarnaast zou getracht worden de inkomsten te 
verhogen door aan te sturen op verhoging van de bijdragen van leden en vrienden.
Begin 2017 konden we de verwachting gaan koesteren dat dit beleid zo succesvol zou zijn dat 
er in 2018 een neutraal resultaat (geen winst, geen verlies) haalbaar zou zijn. Deze 
verwachting was verbonden aan de veel grotere stijging in 2016 dan verwacht van de 
bijdragen van leden en vrienden. Wij gaan er van uit dat deze verhoging structureel is. 
Daardoor laat de begroting 2018 zoals verwacht inderdaad een neutraal resultaat zien.

2. Jaareindeverwachting 2017
De begroting 2017 liet een verwacht verlies van € 63.177 zien.  De jaareindeverwachting laat 
een verlies van € 26.075 zien. Het te verwachten betere resultaat zal in hoofdzaak toe te 
schrijven zijn aan:
Hogere bijdragen en collectes dan begroot       + € 20.000
Lagere kosten predikanten dan begroot       + € 40.000
Daar zullen tegenover staan bijna € 20.000 hogere kosten van het onderhoud van het 
kerkgebouw.

3. Bijdragen en collectes
In januari 2017 bleek dat de ledenbijdragen en collectes in 2016 € 30.000 hoger waren 
uitgekomen dan voor 2016 en € 20.000 hoger dan inmiddels voor 2017 was begroot. In de 
voorjaarsledenvergadering van 2017 is toen vervolgens de doelstelling geformuleerd om de in 
2016 gerealiseerde verhoging structureel te maken. Van deze doelstelling is in het beleid 
verder uitgegaan. 
Vervolgens liepen de bijdragen in 2017 tot eind augustus vrijwel parallel aan die van 2016. In 
september begon er echter een achterstand te ontstaan. Deze achterstand wordt 
toegeschreven aan het feit dat, in tegenstelling tot 2016, er in 2017 in september geen 
herinneringsbrief is gestuurd aan degenen die tot op dat moment nog niet hadden 
bijgedragen. Er wordt evenwel vanuit gegaan dat deze achterstand door het versturen van de 
zogenaamde tweede bijdragenbrief begin zal worden ingehaald.  Voor 2018 wordt er dan ook 
vanuit gegaan dat het totaal van de bijdragen ook rond de € 220.000 zal liggen.
De collectes liepen t/m oktober 2017 ook gelijk op met die in 2016. Dus ook daar wordt voor 
2017 en 2018 van een vrijwel gelijk resultaat als voor 2016 uitgegaan.

4. Subsidie ledenwerving
In de begroting 2017 was er van uitgegaan dat we in 2017 geen subsidie zouden krijgen voor 
onze ledenwerfactiviteiten en dat deze betaald zouden moeten worden uit de in 2015 en 2016
opgebouwde Reserve ledenwerving. Begin 2017 bleek evenwel dat we ook in 2017, overigens 
voor de laatste keer, de afdracht aan de landelijke organisatie van de Broederschap van € 
24.515 als subsidie terug kregen. Net als in 2015 en 2016 is deze subsidie als bate geboekt. 
Daar tegenover staan de lasten van de afdracht én de dotatie van de subsidie aan de Reserve 
ledenwerving. Tegenover de eigenlijke lasten van de ledenervingsactiviteiten verminderd met 
de opbrengsten uit entree staat dan weer een onttrekking uit de Reserve lendenwerving. 
Verwacht wordt dat deze onttrekking in 2017 € 9.000 zal zijn. Voor 2018 is een onttrekking van
€ 15.000 begroot.

5. Kosten predikanten
In de begroting 2017 was uitgegaan van het continueren van de bezetting van 2016. 
Vermeden diende te worden dat door het in de begroting verwerken van de vacature van 0,6 
fte per 1 januari 2017 er van de financiële situatie een veel te rooskleurig beeld zou ontstaan. 
Daarnaast zou hierdoor in 2017 financiële ruimte ontstaan om tijdelijke vervanging te 
bekostigen. Dat laatste heeft in 2017 zijn vorm gekregen doordat in de kerkdiensten een groot
aantal gastpredikanten is voorgegaan, het studentenwerk is stilgelegd (en dus ook geen 
subsidie is aangevraagd en verkregen) en door tijdelijke kleine verhoging van de aanstellingen
van de predikanten Kruyne en Wieringa. 
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De begroting 2018 is er op gebaseerd dat deze tijdelijk verhoging is verdwenen. Maar wel is er
een stelpost van € 40.000 opgenomen voor de jaarkosten van een nieuwe predikant. Let wel: 
het gaat hier om de bruto kosten, dus niet alleen traktement, maar ook de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en vergoeding voor het personeelswerk van de 
Broederschap.

6. Kerk- en buropersoneel
Voor 2017 was verwacht dat de administratief medewerker met pensioen zou gaan. Het 
voornemen was om deze functie dan op te heffen. Dit is aanleiding geweest voor een 
reorganisatie van de werkzaamheden die op het kerkelijk buro worden verricht. Door de 
aanstelling van een 2e secretaris, het verdelen van werkzaamheden over commissies en 
individuele functionarissen en beter gebruik van technische systemen is het vervallen van de 
administratieve functie goed opgelost en zullen de lasten daarvan in 2018 zijn weggevallen.
Voorts was de verwachting dat in de loop van het jaar de arbeidsovereenkomst met de 
coördinator eigen gebruik ontbonden zou worden. Dit is echter niet gebeurd doordat 
betrokkene door haar ongeluk in de kerktoren in juni 2016 nog steeds arbeidsongeschikt is. 
Daardoor werd in 2017 nog geen besparing op de loonkosten van betrokkene gerealiseerd. 
Voor 2018 wordt er evenwel vanuit gegaan dat de arbeidsovereenkomst van in juni kan 
worden uitbonden. De loonkosten werden in 2017 overigens gedeeltelijk gecompenseerd door 
uitkeringen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. In de begroting 2018 is er rekening mee 
gehouden dat loonkosten en uitkering per saldo nog een last van € 5.000 zullen opleveren.

Tegenover de arbeidsongeschiktheid van de coördinator eigen gebruik en het beeindigen van 
de betreffende arbeidsovereenkomst staat overigens ook, dat we geen inkomsten meer 
verwerven uit de inzet van de betrokken functionaris voor activiteiten van Huize Molenaar (ca 
€ 5.000) en we soms menskracht van Huize Molenaar moeten inhuren voor onze eigen 
activeiten (ook ca € 5.000). Per saldo scheelt dit dus ca € 10.000.

Onder kerk- en buropersoneel vallen ook de lasten van de jongerenwerker. Net als in 
voorgaande jaren worden deze lasten in 2017 en 2018 geëgaliseerd door onttrekkingen aan 
het Fonds Leeuwenbergh.

7. Onderhoud gebouw
Het onderhoud van het gebouw is een blijvende en aanzienlijke last voor de gemeente. Het is 
dus van groot belang dat hier lange termijn beleid op wordt gevoerd en dat de lasten voor de 
gemeente draagbaar zijn. Voor de formulering van dit beleid zijn vier zaken van belang:
a. Afronding renovatie

Voor 2017 werd verwacht dat er nog kosten zouden moeten worden gemaakt voor de 
afronding van de renovatie. Daardoor zullen de totale kosten van het “gewone” onderhoud 
fors hoger uitkomen dan in de begroting 2017 was aangenomen, namelijk naar 
verwachting € 29.000 tegen € 10.000 begroot. Deze afrondende zaken betreffen de 
inrichting van de ruimtes in de kosterij, aanpassingen aan de ramen in de nok van de 
kerkzaal en de bovenverdieping van de kosterij, alsmede de verwarming. Maar ook in 2018
zullen nog kosten gemaakt moeten worden die terug te voeren zijn op de renovatie 
(riolering, verlichting en wellicht ventilatie). Er wordt in de begroting 2018 vanuit gegaan 
dat deze € 5.000 zullen bedragen waartoe dan aan de Voorziening onderhoud en inventaris
€ 5.000 zal worden onttrokken. Om deze onttrekking te compenseren zal in de periode 
2017 t/m 2020 jaarlijks aan de voorziening € 1.250 dienen te worden gedoteerd.

b. Onderhoudskosten kerkgebouw
In de huurovereenkomst met Huize Molenaar is bepaald dat het Klein Onderhoud voor 
rekening van de huurder is. De uitleg van deze bepaling is aanleiding geweest tot 
moeizaam overleg met Huize Molenaar. Wij gingen er van uit dat dus alleen het groot 
onderhoud voor onze rekening zou zijn. Maar we moeten erkennen dat de afspraak feitelijk 
betekent dat alles wat geen klein onderhoud is voor onze rekening komt. Daar vallen dus 
bijvoorbeeld ook onder het onderhoud van de verwarmingsinstallatie, de schuifdeuren, de 
reparatie van de riolering en het schilderwerk buiten. Hier was in de prognoseberekeningen
van de verhuur, net zo min als met de kosten van de gebouwverzekeringen, geen rekening
mee gehouden. 
De kerkmeester is bezig met het maken van een meerjarig onderhoudsplan. Daarmee 
moet voor onszelf duidelijkheid geschapen worden over het onderhoud dat nodig is en de 
financiële consequenties daarvan. In afwachting daarvan is in de begroting 2018 uitgegaan
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van lasten van € 7.500. Dit bedrag is gebaseerd op een analyse van de onderhoudskosten 
in het afgelopen decennium.

c. Groot onderhoud
In voorgaande jaren is bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed een plan voor groot onderhoud 
voor de buitenkant van de kerk ingediend. De uitvoering van dit plan werd geraamd op ca. 
€ 220.000. In 2014 is door genoemde Rijksdienst op basis van subsidiabele kosten van € 
188.204 een subsidie van 50% (dus € 94.102) toegekend. Deze subsidie wordt in jaarlijkse 
termijnen van € 14.102 in de periode 2015-2020 uitbetaald. Het restbedrag van € 9.402 
wordt na verantwoording uitbetaald. 
Voor dit groot onderhoud is vanaf 2015 jaarlijks door onszelf € 10.000 gereserveerd. 
Jaarlijks werden in 2015 en 2016 subsidietermijn én jaarlijkse reservering gedoteerd aan de
Voorziening onderhoud en inventaris. Dit was voor 2017 in de begroting ook voorzien.
Naast de subsidie van de Rijksdienst verwachten we ook een bijdrage van Stichting Fonds 
Geertekerk van 25% van de kosten (€ 55.000). Per saldo zou dit betekenen dat voor het 
betreffende groot onderhoudsplan in de periode 2015 tot en met 2020 € 209.014 
beschikbaar komt, dus € 10.000 tekort. Dit kan worden opgelost door in de periode 2017 
t/m 2020 jaarlijks niet € 10.000 maar € 12.500 aan de Voorziening te doteren. Hiermee is 
in de jaareindeverwachting 2017 en de begroting 2018 rekening mee gehouden.

In de begroting 2017 was er van uit gegaan dat voor dit groot onderhoud in 2017 al € 
60.000 zou moeten worden uitgegeven , dat onttrokken zou worden aan de Voorziening. In 
werkelijkheid zullen in 2017 slechts kosten voor de voorbereiding worden gemaakt, 
geschat op € 4.000. Er is inmiddels wel opdracht gegeven voor de uitvoering van een deel 
van het plan, dat begin 2018 zal beginnen. De kosten daarvan zullen ca € 100.000 
bedragen. Er van uitgaande voor dit deel van het groot onderhoud van SFG een subsidie 
van € 25.000 zal worden verkregen zal in 2018 aan de Voorziening voor het groot 
onderhoud dan ook € 100.000 – € 25.000 = € 75.000 moeten worden onttrokken.

d. Stabilisatie jaarlijkse lasten
De analyse van het onderhoud in het afgelopen decennium heeft uitgewezen dat de 
jaarlijkse kosten van het onderhoud sterk fluctueerden. Deze jaarlijkse fluctuaties hadden 
substantiële invloed op de jaarresultaten, zowel ten goede als ten kwade. Voor een 
ordentelijk financieel beheer is het echter gewenst dat de lasten van het onderhoud jaar in 
jaar uit een gelijkmatig nivo hebben. Dit kan worden bereikt door niet alleen het groot 
onderhoud, maar vanaf 2018 álle onderhoud en vernieuwing van gebouw en inventaris via 
de Voorziening onderhoud en inventaris te laten lopen. Dit betekent dat in de periode 2018
t/m 2020 aan de Voorziening onderhoud en inventaris jaarlijks de eerder genoemde 
bedragen van € 1.250 +7.500 + 12.500 + 14.102 = € 35.352 dienen te worden gedoteerd.
Daar tegenover staat dan dat de werkelijke uitgaven niet op het financieel resultaat 
drukken, maar gecompenseerd worden door een onttrekking ter grootte van de uitgaven 
uit de Voorziening. 

e. Inventaris
In het verleden zijn er vele tienduizenden euro's uitgegeven aan inventaris, meestal 
samenhangend met de verhuur en cateringactiviteiten. Deze inventaris werd bij aanschaf 
boekhoudkundig als een investering behandeld en dus geactiveerd en in de jaren daarna 
afgeschreven. Niet de aanschafkosten maar de afschrijvingskosten drukten dus op het 
jaarlijkse resultaat. 
Op dit moment is vrijwel alle inventaris afgeschreven en, waar zinvol, inmiddels door Huize
Molenaar in gebruik genomen die ook voor de eventuele vervanging, behalve die van de 
geluidsinstallatie, zorg draagt. 
Anders dan in het verleden zal nieuwe inventaris zal daarbij niet meer worden geactiveerd,
maar ook bekostigd worden uit de Voorziening onderhoud en inventaris. Dit betekent dat 
aanschaf van nieuwe inventaris opgenomen moet worden in het onderhoudsplan van de 
kerkmeester. Het betekent ook dat pas tot aanschaf kan worden overgegaan voor zover de 
geplande aanwending van de Voorziening onderhoud en inventaris dat toelaat.
Op dit moment zijn er geen concrete plannen voor aanschaf van inventaris. Wel zal de 
geluidsinstallatie op niet al te lange termijn vervangen moeten worden, maar dat zal in 
2018 nog niet aan de orde zijn.
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8. Vermogen 
In de afgelopen jaren is fors ingeteerd op het in effecten en spaarrekeningen belegde 
vermogen door de tekorten op de exploitatie, het aanspreken van de voor de renovatie 
getroffen voorzieningen en de niet door voorzieningen gedekte kosten van de renovatie. Nu de
exploitatie naar verwachting het punt bereikt dat er evenwicht is tussen baten en lasten zal dit
in 2017 en 2018 niet aan de orde zijn. De uitvoering van het groot onderhoudsplan noopt 
echter wel tot verdere verkoop van effecten. In theorie zouden we het onderhoud in 2017 en 
2018 kunnen realiseren door vermindering van de saldi van spaar- en betaalrekeningen. Uit 
oogpunt van beperking van de beleggingsrisico's is dit echter ongewenst. Daarom is in 
oktober 2017 in overleg met de Rabobank, die ons adviseert inzake het beheer van ons 
vermogen, besloten om € 80.000 aan effecten te verkopen. Dit is inmiddels geëffectueerd.

9. Vooruitzicht op middellange termijn
Met het verhuren van het kerkgebouw zijn bijdragen van leden en vrienden verreweg de 
belangrijkste bate geworden. De geschiedenis leert dat de omvang van deze bate ten nauwste
verband houdt met de tot nu toe dalende omvang van het aantal leden en vrienden. Als we de
daling daarvan niet weten te stoppen zullen we na de stijging in 2016 toch weer te maken 
krijgen met een voortdurende daling van de bijdragen. Maar ook als het ledental zich 
stabiliseert of toeneemt zullen we er rekening mee moeten houden dat het totaal van de 
bijdragen niet stabiel blijft of zelfs stijgt. Gemiddeld genomen liggen de bijdragen van nieuwe 
leden en vrienden voorshands namelijk onder het gemiddelde van álle leden en vrienden. Er 
zal al met al rekening mee gehouden dienen te worden dat de baten als gevolg van bijdragen 
en collectes jaarlijks met ca € 5.000 zullen dalen. 
Er wordt vanuit gegaan dat de kosten van het gebouwonderhoud gegeven het in punt 7. 
geformuleerde beleid de eerstkomende jaren stabiel zullen zijn. Maar na 2020 zal de jaarlijks 
reservering voor het groot onderhoud onvoldoende zijn. Met de subsidie die Stichting Fonds 
Geertekerk naar verwachting voor het thans lopende groot onderhoud zal geven zullen de 
middelen van de stichting vrijwel uitgeput zijn en zullen de jaarlijkse lasten van dat 
onderhoud, ook als dat opnieuw door de overheid zal worden gesubsidieerd, stijgen. Rekening 
moet  worden gehouden met een stijging na 2020 van tenminste € 5.000 per jaar.
Tenslotte moet rekening gehouden worden met een jaarlijkse trendmatige stijging van de  
personeelskosten. Bij een trendmatige stijging van 2% per jaar zullen deze jaarlijks met ca € 
4.000 stijgen.  
Er moet dus rekening mee worden gehouden dat vanaf 2019 er weer een jaarlijks verlies 
ontstaat dat per jaar € 9.000 groter wordt en van af 2021 zelfs € 14.000. Als het niet lukt deze 
toenemende verliezen te voorkomen door verhoging van de bijdragen zal de oplossing 
gevonden moeten worden in verlaging van de kosten, en dan met name die van onze 
professionele medewerkers. Het moge duidelijk zijn dat er ernstig rekening mee moet worden 
gehouden dat de eerstvolgende keer dat het mogelijk is de personeelsformatie bij te stellen, 
rond 2021, aangegrepen zal moeten worden om de formatie verder te verkleinen. 
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