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 1. Inleiding

Voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht is 2018 over het algemeen genomen een 
vreugdevol jaar geweest. Er ontstond voldoende financiële armslag om de vacature in het
predikantenteam die eind 2016 was ontstaan eindelijk in te vullen: dit heeft geresulteerd 
in de aanstelling van een nieuwe predikant voor 0,8 fte per 1 januari 2019. De financiële 
situatie van de gemeente is verder en in sterke mate verbeterd dankzij een aanzienlijke 
nalatenschap die aan de RGU is toegevallen. En er is door het landelijk bestuur aan 
Utrecht een zogenaamde Vernieuwingsplek toegekend: een predikantsplaats die gericht is
op het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerk-zijn buiten de traditionele gemeente. 
Daar staat tegenover dat doordat het predikantenteam in 2018 niet compleet was, dit 
een sterke wissel heeft getrokken op de twee aanwezige predikanten. Dit heeft 
onmiskenbaar nadelige invloed gehad op het gemeenteleven en met name het 
onderhouden van de binding van leden en vrienden met de gemeente. Een tegenvaller 
was ook dat we de stijgende lijn in de bijdragen die in 2016 en 2017 werden ontvangen in
2018 niet hebben kunnen vasthouden. En de invulling van de Vernieuwingsplek is niet 
gelukt; in 2019 volgt een nieuwe poging. In zoverre zou 2018 ook kunnen worden 
aangemerkt als een tussenjaar.

 2. Gemeenteleven

a. Binding  
Hèt thema dat in vrijwel elke vergadering van de kerkenraad, maar ook tijdens 
kerkdiensten, in vergaderingen van de wijkorganisatie en in gesprekken onderling 
aan de orde is geweest is het vraagstuk van de binding: hoe kunnen we onze 
bestaande leden en vrienden blijven (ver)binden en nieuwe mensen aan ons 
binden. De predikanten hebben hierover een notitie opgesteld en deze met de 
wijkorganisatie besproken. Onder meer is afgesproken dat de terugkoppeling van 
predikant naar centraal contactlid wordt verbeterd, dat de folder over pastorale 
begeleiding wordt geactualiseerd en dat de wijk- en regioavonden worden 
gecontinueerd omdat zij een waardevol moment van verbinding blijven. 

b. Kerkdienst/liturgie  
Er is iedere zondag om 10.30 uur een diconcept enst in de Geertekerk gehouden, zij
het met uitzondering van 23 en 30 juli, met verder diensten op stille donderdag, 
goede vrijdag en 1e kerstdag. Op kerstavond 24 december is er een druk bezocht 
kerstspel opgevoerd. De diensten werden goed bezocht, met een aantal bezoekers 
van gemiddeld tussen de 80 en de 120 personen. Er ging dit jaar vanwege de nog 
niet ingevulde vacature ook weer een groot aantal gastpredikanten voor, hetgeen 
vaak boeiende diensten opleverde.

c. Diaconie  
In 2018 ondersteunde de Diaconale Commissie 17 projecten in binnen- en 
buitenland en collecteerde zij gericht voor ruim 17 verschillende doelen. Zo werden 
twee keer samen met kerkgangers boodschappen gedaan voor de Voedselbank en 
werd geld ingezameld voor een dagopvanghuis voor ongedocumenteerden. In 
oktober organiseerde de diaconie de jaarlijkse Arminiaanse maaltijd voor ruim 40 
belangstellenden; de opbrengst was bestemd voor het Smulhuis, waar dak- en 
thuislozen de maaltijd kunnen gebruiken. Daarnaast bood de diaconie in 2018 aan 
een klein aantal leden en vrienden van de gemeente individuele hulp. De diaconie 
steunt samen met de Omar al Farouq moskee een diaconaal project in Benin, waar 
jonge vrouwen geopereerd worden aan een obstetrische fistel. In de Diaconale 
Geluiden, die in iedere Geertebrief worden gepubliceerd, communiceert de 
Diaconale Commissie over o.a. de opbrengsten van collectes en worden specifieke 
projecten in het spotlight gezet.
Zie verder het jaarverslag 2018 van de Diaconale Commissie.

d. Jongeren- en studentenwerk  
Eenmaal per maand is er tijdens de kerkdienst crèche voor de allerjongsten. Het 
verteluur voor kinderen uit groep 2 t/m 8 van de basisschool vindt iedere 14 dagen 
plaats. Voor de oudere jeugd van 12-17 jaar is er de Klub die ongeveer acht keer per
jaar bijeenkomt. Sinds enkele jaren beschikt de RGU over een jongerenwerker die de
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Klub begeleidt en daarbij ook de ouders zoveel mogelijk betrekt.
De RGU is voorts aangesloten bij het Interkerkelijk Platform Studentenpastoraat 
Utrecht (IPSU). De inbreng van de RGU wordt steeds bepaald aan de hand van de 
concrete activiteiten, zoals bij de UIT-dagen, de jaarlijkse introductiedagen voor 
nieuwe studenten.
Daarnaast is er een actieve groep van 30ers en 40ers die in de vorm van een open 
netwerk met elkaar contact onderhouden.

e. Samenwerking  
De RGU neemt deel aan de Utrechtse Stedelijke raad van Kerken (USRK) en aan het 
Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR). Verder is de RGU lid 
van het Buurkerkenoverleg dat in 2001 door een aantal kleine kerken in de 
binnenstad van Utrecht is opgericht met het doel elkaar (beter) te leren kennen en 
te bezien wat hen bindt.
Met de Doopsgezinde gemeente Utrecht is er vanouds een bijzondere band die 
onder meer tot uiting komt in een regelmatig overleg tussen de kerkenraden 
onderling en de predikanten onderling en jaarlijks een aantal gezamenlijke diensten.
De werkgroep Maatschappelijke Dialoog onderhoudt inmiddels al meer dan tien jaar 
contact met de moskee Omar Al Faroek in Utrecht Overvecht. Met enige regelmaat 
wordt een bijeenkomst gehouden in de vorm van een ronde tafel gesprek of een 
lezing.

f. Communicatie  
Naast de website en de Geertebrief is er de maandelijkse digitale nieuwsbrief die 
wordt verspreid onder alle leden en vrienden die beschikken over een emailadres en
daarnaast ook wordt verstuurd aan een aantal mensen dat zich daarvoor heeft 
opgegeven. De kerkenraad heeft een poging gedaan om een overkoepelende 
Stuurgroep Communicatie op te richten: hierin zouden alle groepen die zich met de 
verschillende vormen van communicatie bezighouden, vertegenwoordigd zijn en 
deze zou het beleid ontwikkelen en de communicatie onderling afstemmen. Er was 
echter geen animo voor dit idee, zodat de kerkenraad daarvan heeft afgezien.

g. Privacy  
Voor de Remonstrantse Gemeente Utrecht (RGU) is privacy en een veilige omgeving
van groot belang. In dit kader en vanwege de inwerkingtreding van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming heeft de kerkenraad een Privacyverklaring 
opgesteld. Deze verklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van 
persoonsgegevens door en binnen de RGU. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht 
in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de RGU. Betrokkenen 
kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke
rechten een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar 
persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de RGU is. De 
kerkenraad heeft daarvoor een Coördinator gegevensbescherming aangewezen.

 3. Ontwikkeling aantal leden en vrienden

De landelijke publiciteitscampagne die in 2015 was gestart, liep in 2018 op zijn eind. Voor
de werving van nieuwe leden en vrienden is in 2018, in tegenstelling tot 2016 en 2017, 
ook geen expliciet ledenwerfplan opgesteld. Wel is de in die periode ontwikkelde aanpak 
gecontinueerd van miniseminars en reclame, met name via de sociale media. De 
miniseminars trekken een gevarieerd publiek met veelal wat jonge(re) mensen van buiten
de eigen kring. Wij gaan er van uit dat mede daardoor het het aantal nieuwe leden en 
vrienden toch vrijwel op het peil van de voorgaande jaren is gebleven.
Maar net als vorige jaren is ook de uitstroom onverminderd hoog geweest. We 
constateren dat daardoor het totaal van leden en vrienden in 2018 per saldo met 17 
mensen is verminderd. 
Slechts voor een deel heeft de hoge uitstroom te maken met het feit dat mensen die 
vriend of lid zijn geworden na enige tijd tot de conclusie komen dat zij toch geen kans 
zien deel te nemen aan het kerkelijk leven. Van de mensen die na het starten van de 
publiciteitscampagne in 2015 vriend of lid zijn geworden, heeft ruim 20% daarna ook 
weer bedankt. Dat is beduidend minder dan soms uit andere gemeenten wordt gehoord. 
Bijlage 1 laat zien hoe de ontwikkeling van het aantal bij de Gemeente aangesloten leden
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en vrienden door de jaren is geweest. 

 4. Personele ontwikkeling

Eind 2016 was door het vertrek van één van de predikanten een vacature in het 
predikantsteam ontstaan. De financiële onzekerheden in 2016 en 2017 maakten het 
ongewenst om tot vervulling van deze vacature over te gaan. De verbetering van de 
financiële  situatie die uit de jaarrekening 2017 bleek maakte echter de weg vrij om te 
besluiten de vacature te vervullen. Dit heeft geleid tot de beroeping en aanstelling van 
mw. ds. M.F. de Vries per 1 januari 2019 voor 0,8 fte. In het verslagjaar 2018 waren mw. 
ds. A. Wieringa, met een aanstelling van 0,6 fte, en ds. F. Kruyne , met een aanstelling 
van 0,4 fte, aan de RGU verbonden. Helaas is ds. Wieringa eind september uitgevallen 
door gezondheidsproblemen. Met inspanning van velen is het redelijk gelukt dit op te 
vangen.
De predikanten zijn op basis van de Traktementsregeling van de Broederschap aan de 
RGU verbonden door middel van een Overeenkomst van Opdracht tussen de predikant en
het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap. De uit deze overeenkomsten 
voortvloeiende vergoedingen zijn echter voor rekening van de RGU.

De RGU heeft begin 2018 door het landelijk bestuur van de Remonstrantse Broederschap 
een zogenaamde Vernieuwingsplek toegewezen gekregen. Het gaat daarbij om een 
predikantsplaats die volledig op de vernieuwing van het kerkelijk werk gericht zal zijn. 
Deze vernieuwingsplekken worden door het landelijk bestuur bekostigd en de betreffende
predikanten worden ook door het landelijk bestuur aangesteld. De werving van een 
predikant voor deze vernieuwingsplek heeft in 2018 echter geen succes opgeleverd. De 
verwachting is dat begin 2019 een nieuwe poging gedaan zal worden.

In juni 2018 was het twee jaar geleden dat een medewerkster bij de uitoefening van haar 
werkzaamheden een ernstig ongeval had en arbeidsongeschikt werd. Dat heeft er toe 
geleid dat haar arbeidsovereenkomst in juni 2018 is ontbonden. Haar functie, waarin zij 
de uitvoering van de activiteiten van de RGU in de kerk ondersteunde, is komen te 
vervallen en zal dus niet worden herbezet.

Per 31 augustus heeft mevr. R.C.G. van Andel haar functie van jongerenwerker beëindigd.
Zij is opgevolgd door dhr. T.R. van Kempen. Naast de jongerenwerker is alleen de heer 
M.G. van der Bijl als cantor/organist in dienst van de RGU. Bij de beloning van de 
medewerkers in loondienst volgt de RGU de Arbeidsvoorwaardenregeling van de 
Protestantse kerk in Nederland.

Het bestuur van de RGU ligt in handen van de kerkenraad. De samenstelling daarvan was
in 2018:

G.J. Schmal, voorzitter (tot 25 april 2018)
A. Noordermeer, voorzitter (vanaf 25 april 2018)
Mw. M. van Leeuwen-Scheltema, vice voorzitter/Programmacommissie (tot 24 november 
2018)
J.C. Kapteijn, secretaris
W.F. Edelman, penningmeester
E.J. Oudenes, Diaconale Commissie
Mw. M.T. Moen-Leentvaar, Stuurgroep Jeugd- en jongerenwerk
Mw. M. Smits, Stuurgroep Wijkorganisatie
Mw. W.E.G. Schenk, Werkgroep Eredienst (vanaf 25 april 2018)
G.J. Schmal, Programmacommissie (vanaf 24 november 2018)
Ds. F. Kruyne, predikant
Mw. ds. A.L. Wieringa, predikant.

De functie van kerkmeester wordt uitgeoefend door mevrouw J.M.A. van Bree.  
Reglementair zou de kerkmeester deel  moeten uitmaken van de kerkenraad, maar t met 
instemming van de Algemene LedenVergadering is dat niet het geval.
Ultimo 2018 was de functie van vice-voorzitter vacant en zoekt de kerkenraad naar 
vervulling. De kerkenraad zoekt ook naar mogelijkheden om de zwaarte van de functies 
van secretaris en penningmeester te verlichten, bijvoorbeeld door het aanstellen van een 
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nieuw kerkenraadslid dat zich gaat bezig houden met ledenadministratie en 
bijdrageverwerving. Het werven van nieuwe kerkenraadsleden kost overigens grote 
moeite. Dit is er mede de oorzaak van dat de samenstelling van de kerkenraad wat 
betreft leeftijd bepaald geen afspiegeling van de kerkelijke gemeenschap is.

Afgezien van de predikanten, de beide werknemers en de kerkenraad is de uitvoering van
de werkzaamheden in de kerkelijke gemeenschap verdeeld over circa 150 vrijwilligers. 
Een enkele vrijwilliger ontvangt daarvoor een vrijwilligersvergoeding. De overige 
vrijwilligers rijgen, evenals de leden van de kerkenraad,  geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. 

 5. Exploitatie en instandhouding kerkgebouw

Vanaf december 2015 is het kerkgebouw verhuurd aan de firma Huize Molenaar. Deze 
exploiteert het kerkgebouw door het gebouw te verhuren voor concerten, vergaderingen, 
uitvaarten en andere bijeenkomsten en het verzorgen van de daarbij behorende catering.
De RGU heeft daarbij een gebruiksrecht dat ruim voldoende is voor de kerkelijke 
activiteiten. A een aanvankelijk enigszins moeizame start hebben beide partijen hun draai
gevonden en verloopt de samenwerking in het algemeen soepel.
Van de verhuur werd verwacht dat deze in financiële zin een duidelijke verlichting van de 
lasten van de RGU zou geven. Maar inmiddels is duidelijk dat de lasten die op lange 
termijn verbonden zijn aan het instandhouden van het kerkgebouw veel groter zijn dan de
RGU kan dragen. 
In de afgelopen decennia is het onderhoud van het kerkgebouw structureel ondersteund 
door subsidies uit het vermogen van de aan de RGU gelieerde Stichting Fonds 
Geertekerk. De middelen van de stichting raken echter uitgeput. Dit was aanleiding tot 
overleg met het bestuur van de stichting. Op basis van ingewonnen advies is gezamenlijk
besloten om de doelstelling van de stichting aan te scherpen en de samenstelling van het
bestuur te wijzigen. De stichting zou zich, anders dan nu, actief moeten gaan richten op 
fondsenwerving. Daarvoor zouden in het bestuur mensen moeten plaatsnemen wier 
interesse ligt bij het kerkgebouw, die ervaring hebben met fondsenwerving en zo mogelijk
ook over daarvoor relevante netwerken beschikken. De verantwoordelijkheid voor het 
beleid inzake de instandhouding blijft daarbij liggen bij de RGU, en dan met name de 
kerkmeester. 
Ultimo 2018 was een werkgroepje bezig de nieuwe structuur vorm te geven. In dat kader 
heeft de kerkmeester inmiddels een visie ontwikkeld omtrent de instandhouding op korte 
en lange termijn.

In 2014 is door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed subsidie verleend voor het 
onderhoud in de periode 2015-2020 van de monumentale delen van het kerkgebouw (de 
zogenaamde BRIM-subsidie). De rijksdienst ging uit van subsidiabele kosten in de periode
2015-2010 van € 188 duizend, waarvoor een subsidie van 50% is verkregen. Deze wordt 
in de genoemde periode met een jaarlijks voorschot uitbetaald van ruim € 14 duizend.
Doordat in de jaren 2015 en 2016 alle aandacht uitging naar de interne verbouwing die 
toen gaande was is in die periode aan de uitvoering van het onderhoudsplan nog geen 
aandacht besteed. In 2017 zijn echter voorbereidingen getroffen tot uitvoering van het 
plan. Het hoofdbestanddeel daarvan was herstel van de inmiddels meer dan zestig jaar 
oude leien dakbedekking. Met dit herstel is in 2018 een begin gemaakt bij de 
dakbedekking boven een deel van koor en dwarsschip. Daarnaast heeft herstelwerk 
plaatsgevonden aan de montanten (stenen stijlen) van de kerkramen. Met de in 2017 al 
gemaakte voorbereidingskosten meegerekend is aan dit grote onderhoud inmiddels ruim 
€ 140 duizend euro uitgegeven. De kerkenraad beraadt zich nu op de volgende 
maatregelen die als subsidiabele kosten zouden kunnen worden aangemerkt.

De kerkmeester heeft in 2018 een inventarisatie gemaakt van het reguliere onderhoud op
korte en lange termijn. Deze inventarisatie ligt mede ten grondslag aan de hierboven 
genoemde visieontwikkeling. Voor zover de beschikbare middelen dat toelaten wordt op 
basis van deze inventarisatie onderhoud gepleegd en worden op bescheiden schaal 
noodzakelijke vernieuwingen doorgevoerd. Aan dit soort onderhoud is in 2018 bijna € 16 
duizend uitgegeven, waaronder € 7,5 duizend voor het herstel van het stucwerk tegen de
noordwand van het dwarsschip
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In 2017 hebben leden van de gemeente en de cantor de financiën verzameld om tot 
aanschaf van een kistorgel over te gaan. Nadat duidelijk was dat de aanschaf zonder 
extra lasten van de RGU gefinancierd kon worden is in 2018 het kistorgel ter waarde van 
€ 30 duizend besteld, waarvoor een aanbetaling van ruim € 7 duizend gedaan is.

De aanpassingen van de verwarmingsinstallatie waartoe in 2017 opdracht gegeven was, 
zijn in 2018 afgerond. In het najaar van 2018 is de verwarming nu zo ingesteld dat de 
temperatuur in de kerkzaal (vrijwel)  stabiel is. De koude problemen die er eerder waren, 
lijken daarmee opgelost te zijn.
Van de interne verbouwing, die in 2016 symbolisch is beëindigd, resten dienen eind 2018 
nu nog twee zaken gerealiseerd te worden: namelijk de installatie van een elektronisch 
informatiedisplay tegen de torenmuur naast de voordeur en de afronding van de digitale 
aansturing van de belichting in de kerkzaal.

 6. Vermogenspositie

Het beleid inzake het beheer van het vermogen is vastgelegd in het in 2013 vastgestelde 
Beleggingsstatuut. De doelstelling daarbij is om het vermogen zoveel mogelijk in stand te
houden met de mogelijkheid van waardegroei. Daarbij dient het vermogen als buffer voor
tekorten en overschotten in de jaarlijkse exploitatie. Voorts is uitgangspunt dat het 
vermogen duurzaam wordt belegd. Het beleggingsstatuut was uitgewerkt in een 
beleggingsplan. De uitvoering van het vermogensbeheer op basis van het beleggingsplan
was in handen gelegd van de penningmeester waarbij de Rabobank een adviserende rol 
had.
In 2017 bleek dat het beleggingsplan én de verhouding met de adviseur vernieuwing 
behoefde. Daarbij was een belangrijk aandachtspunt het uitgangspunt van duurzame 
belegging. Na oriëntatie op de diverse mogelijkheden is in 2018 besloten het 
vermogensbeheer bij Rabo in een nieuwe vorm te gieten, namelijk in de vorm van Rabo 
Beheerd Beleggen Duurzaam. Deze nieuwe vorm is per ultimo mei 2018 geëffectueerd, 
waarbij de rol van Rabo is veranderd van adviseur in beheerder.

Volgens het beleggingsstatuut is de penningmeester voor het vermogensbeheer, ook al is
dit uitbesteed aan Rabobank, verantwoordelijk. In de afgelopen jaren is de Financiële 
commissie, die adviseert aan de kerkenraad, door de penningmeester in toenemende 
mate bij het vermogensbeheer betrokken. Maar de vraag is of deze vorm van 
ondersteuning, mede om tot een goede beoordeling van de door Rabobank behaalde 
resultaten, niet verder versterkt zou moeten worden.
   
In februari 2018 bleek dat de RGU erfgenaam was voor 80% van een aanzienlijke  
nalatenschap.. Door deze nalatenschap wordt het vermogen van de RGU met € 1,3 mio 
vergroot. Daarvan is in juli 2018 een voorschot van € 0,6 mio verkregen, waarvan € 0,55 
mio is toegevoegd aan het belegd vermogen. In december 2018 is een tweede voorschot 
van € 0,675 mio verkregen. Dit voorschot is nog niet belegd in afwachting van nader 
beraad over de vraag of een deel van het vermogen niet beter op andere wijze dan in 
effecten belegd zou kunnen worden. Aanleiding hiervoor was de forse daling van de 
aandelenkoersen in de laatste maanden van 2018.
    
Na het bekend worden van genoemde nalatenschap heeft de kerkenraad overigens 
nogmaals bevestigd dat met betrekking tot het vermogensbeleid het uitgangspunt is dat 
het vermogen op lange termijn in stand dient te worden gehouden, waarbij de baten van 
het vermogen evenwel gebruikt mogen worden voor de dekking van de exploitatie. De 
verwachting van de kerkenraad was dat de extra vermogensbaten de financiële 
mogelijkheden zoveel zouden vergroten dat de werving van een nieuwe predikant voor 
0,8 fte verantwoord was.

Eind 2018 bleek dat de RGU nog in een tweede – kleinere – nalatenschap rechthebbende 
was. Ultimo 2018 was het nog te vroeg om uitspraken te doen over de omvang van het 
aan de RGU toekomende deel.

Tenslotte is met betrekking tot de vermogenspositie van de RGU ook van belang dat het 
door de diaconale commissie beheerde vermogen van € 60 duizend in 2018 
boekhoudkundig aan het vermogen van de RGU is gevoegd. Uiteraard wijzigt deze 
boekhoudkundige maatregel niets aan het doel van het betrokken vermogen, net zo min 
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als de beschikkingsbevoegdheid over dit vermogen, welke, weliswaar onder formele 
eindverantwoordelijkheid van de kerkenraad, bij de diaconale commissie ligt.

 7. Baten en lasten

Bijlage 3 geeft de Staat van Baten en Lasten betreffende 2018, afgezet tegen het 
resultaat van 2017, de begroting van 2018, de jaareindeverwachting van november 2018 
en de begroting van 2019.
Bijlage 4 geeft van een aantal elementen van de baten en lasten specificaties.
Daarbij wordt het volgende opgemerkt:

a. Indeling van de staat van baten en lasten  
De financiële huishouding van de RGU is gesplitst in de volgende vier 
beheerseenheden:

 Gemeentewerk
 Diaconaal werk
 Exploitatie kerkgebouw
 Beheer Vermogen

De gezamenlijke baten en lasten leveren het resultaat uit beheer op (regels M, N en 
O in de tabel van bijlage 1).

Het boekhoudkundig resultaat (regel S) wordt daarnaast ook bepaald door:
 Bijzondere baten en lasten
 Dotaties aan reserves en fondsen van baten die buiten het 

boekhoudkundige resultaat dienen te worden gehouden.

b. Resultaat uit beheer  
Het resultaat uit beheer in 2018 was een verlies van € 47 duizend, terwijl voor 2018
een vrijwel neutraal resultaat was begroot en ook de jaareindeverwachting nog een 
vrijwel neutraal was. Dit verschil moet aan het volgende worden toegeschreven:
(i) Gemeentewerk

Bij het gemeentewerk was een verlies begroot van bijna € 5 duizend, terwijl 
het werkelijke resultaat bijna € 14 duizend positief is. In de begroting was 
namelijk al rekening gehouden met een nieuwe predikant waarvan de lasten €
40 duizend zouden zijn. Maar die last is er niet geweest. Zonder die last had 
een positief resultaat van € 35 duizend mogen worden verwacht. Het 
werkelijke resultaat is echter meer dan € 20 duizend lager, namelijk door het 
volgende:
 De financiële bijdragen waren € 11.000 lager dan de begrote € 220 

duizend. Ook de jaareindeverwachting ging nog van dit bedrag uit, 
alhoewel in de laatste maanden van 2018 al een duidelijke achterstand 
op de ontwikkeling van de bijdragen in 2016 en 2017 zichtbaar was. Die 
achterstand is niet meer ingelopen, 

 De lasten van het kerk- en bureaupersoneel waren € 10.000 hoger dan 
begroot. Zie hiervoor de verklaring onder punt e.

(ii) Koersresultaat
In de begroting was van gelijkblijvende effectenkoersen en dus een neutraal 
koersresultaat uitgegaan. Ten tijde van het opmaken van de begroting 2018 
goldt overigens nog het beleid dat het koersresultaat rechtstreeks ten bate of 
laste van de Algemene Reserve werd gebracht en dus niet verwerkt werd in 
het boekhoudkundige resultaat.
Bij de vaststelling van de begroting 2019 eind november 2018 is echter 
besloten het koersresultaat te gaan verwerken in het boekhoudkundige 
resultaat. In de jaareindeverwachting voor 2018 was deze beleidsverandering 
al zichtbaar gemaakt. Op dat moment was er sprake van een negatief 
koersresultaat van € 30 duizend. Daarna zijn de koersen wereldwijd nog 
substantieel verder gezakt. Ultimo 2018 was het koersresultaat daardoor bijna
€ 61 duizend negatief. Dit komt overeen met een rendement van -6 %. Dit is 
ruim het dubbele van de index van de neutrale door Rabobank gehanteerde 
benchmark. De verklaring van dit verschil is:
 Ons vermogen is relatief meer belegd in aandelen dan in obligaties in 

verband met het verwachte rendement op lange termijn, dan gemiddeld 
in de markt het geval is. De benchmark is op dat gemiddelde gebaseerd.
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 Ons vermogen is minder belegd in Amerikaanse fondsen dan het 
gemiddelde in de markt. De Amerikaanse fondsen hebben geprofiteerd 
van de fiscale maatregelen van de Amerikaanse regering. De 
verwachting is overigens dat dit voordeel van tijdelijke aard zal zijn.

De koersontwikkeling in 2018 geeft de kerkenraad overigens geen aanleiding 
om het in 2018 gekozen beleid te herzien. De belegging in effecten is een 
belegging op lange termijn en de resultaten daarvan dienen dan ook op lange 
termijn beoordeeld te worden. Voor de korte termijn moet echter rekening 
worden gehouden met grote fluctuaties. 

(iii) Over de brede linie waren veel lasten net iets hoger dan begroot of vielen 
baten iets lager uit. Per saldo leidde dat tot een hogere last van € 4 duizend.

Het niet benutten van de begrote financiële ruimte voor een nieuwe predikant heeft 
dus voor een meevaller van € 40 duizend gezorgd. Maar de tegenvallers bij de 
financiële bijdragen, de arbeidsongeschiktheid en afvloeiing van een medewerkster,
en van de koersontwikkeling in het algemeen zorgden in totaal voor € 86 duizend 
aan tegenvallers. Samen verklaren deze het verlies bij het beheer dat € 47 duizend 
groter is dan begroot.

c. Boekhoudkundig resultaat  
Het boekhoudkundig resultaat is vrijwel gelijk aan het resultaat uit beheer, namelijk 
een verlies van € 46 duizend. Het verschil van € 1 duizend is veroorzaakt door het 
saldo van nagekomen baten en lasten van voorgaande jaren. 

d. Bijdragen leden en vrienden  
Van leden en vrienden wordt verwacht dat zij naar draagkracht financieel bijdragen 
aan de gemeente, maar ieder is vrij om zelf de hoogte van zijn of haar bijdrage te 
bepalen. Door de Algemene Ledenvergadering is ter oriëntatie wel een richtlijn 
vastgesteld. Het gemeentewerk steunt financieel gezien voor het overgrote deel op 
deze bijdragen. De verbetering van de financiële situatie in de jaren 2016 en 2017 
was voor een belangrijk deel te danken aan een substantiële verhoging van het 
totaal van de bijdragen. Het is van belang dat deze verhoging wordt vastgehouden, 
en met het oog op de inflatie jaarlijks enigermate wordt voortgezet.
Het is echter in 2018 niet gelukt om de verhoging van 2016 en 2017 vast te 
houden. Het totaal van de bijdragen daalde van ca € 220 duizend in de jaren 2016 
en 2017 naar minder dan € 209 duizend in 2018. 
Bijlage 2 geeft inzicht in het bijdragen. Het aantal niet-bijdragenden is in 2018 t.o.v. 
2017 verdubbeld is en ook het aantal mensen dat bijdragen tot en met € 300 geeft 
is afgenomen. 
De daling van de bijdragen kan wellicht mede verband houden met de volgende 
aspecten:

 Door werkdruk is in 2018 pas in een (te) laat stadium aan leden en 
vrienden gevraagd om te gaan bijdragen;

 Aan het dienen bij te dragen is in de loop van het jaar, anders dan in 
2016 en 2017, veel minder aandacht gevraagd. De lijst van niet-
bijdragenden bestaat voor een groot deel uit mensen waarvan mag 
worden aangenomen dat het men het bijdragen vergeten is.

e. Kosten kerk- en bureaupersoneel  
In bijlage 4 zijn deze kosten gespecificeerd. De afwikkeling van de 
arbeidsovereenkomst met de laatste van de medewerkers die wij voor 
ondersteuning in dienst hadden blijkt uiteindelijk € bijna 11 duizend meer gekost te 
hebben dan begroot. Dit had te maken met onvoldoende dekking van de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering van de betrokken medewerker en de kosten van
de beëindigingsovereenkomst. 

f. Invoeging en consolidatie huishouding diaconale activiteiten  
Het eigen vermogen van de diaconale huishouding per 1 januari 2018 is als bate 
geboekt en daarna gedoteerd aan het nieuw gevormde Fonds diaconaal werk. In de 
tegenboeking van de bate zijn de activa, schulden en vorderingen van de diaconale 
huishouding aan de balans toegevoegd.
Aan de hand van de jaarrekening van het diaconale werk (zie bijlage 8) zijn de 
baten en lasten alsmede de mutaties in samengevatte vorm in de jaarrekening van 
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de RGU opgenomen waarbij wederzijdse vorderingen en schulden zijn vereffend. In 
de jaarrekening van het diaconale werk is het negatieve resultaat ten laste gebracht
van het eigen vermogen van de diaconale huishouding. In de consolidatie is het 
omgekeerde gedaan: het negatieve resultaat is gecompenseerd door een 
onttrekking aan het Diaconale Fonds.

g. Onderhoud gebouw en inventaris  
Het onderhoud van het gebouw en de inventaris, alsmede de aanschaf daarvan, 
komen ten laste van Exploitatie kerk. Bij de vaststelling van de Begroting 2018 is als
beleid geformuleerd dat voor het onderhoud van gebouw en inventaris de financiële
middelen worden onttrokken aan de Voorziening onderhoud en inventaris ten bate 
van Exploitatie kerk.
Voor 2018 was € 12,5 duizend als last voor klein onderhoud en inventaris begroot. 
In werkelijkheid was deze last € 24,5 duizend. Zie bijlage 2 voor een specificatie. 
Overigens is in deze last ook de aanbetaling van € 7 duizend voor een € 30 duizend 
euro kostend kistorgel begrepen. Hiervoor waren door de cantor/organist en leden 
van de gemeente de noodzakelijke fondsen verzameld. 
Voor 2018 was € 100 duizend begroot als last voor het groot onderhoud. Deze last is
€ 138 duizend geworden. Een deel van het in de BRIM-subsidie voorziene dakherstel
zou volgens de begroting pas in 2019 of 2020 worden uitgevoerd. Bij nader inzien 
bleek op de kosten van dit tweede deel van het herstel van het dak aanzienlijk 
bespaard te kunnen worden door het direct aansluitend op het voor 2018 geplande 
deel uit te voeren.
De lasten van onderhoud en inventaris zijn conform het uitgestippelde beleid 
gecompenseerd door een even grote onttrekking aan de Voorziening onderhoud en 
inventaris. Deze was € 162 duizend tegenover een begrote onttrekking van € 112,5 
duizend. 
Het beleid is dat naast de in grootte variabele jaarlijkse onttrekking aan de 
Voorziening onderhoud en inventaris de voorziening jaarlijks gevoed wordt door een
in beginsel vaste structurele dotatie ten laste van de Exploitatie kerk. Deze vaste 
dotatie was in 2018 vastgesteld op in totaal € 20 duizend. Maar daarnaast zijn ook 
de in 2018 voor onderhoud en inventaris verkregen subsidies en giften gedoteerd 
aan de voorziening. Zie voor de specificatie van de dotatie aan de Voorziening 
onderhoud en inventaris bijlage 4. 

h. Subsidies  
Ten aanzien van de boekhoudkundige behandeling van subsidies wordt het 
volgende beleid gevoerd:
(i) Subsidies worden als bate genomen:

 voor zover de subsidie is uitbetaald, en
 er redelijkerwijs is voldaan aan de voorwaarden die aan de subsidie zijn 

verbonden voldaan is.
(ii) Voor zover subsidies wel zijn uitbetaald maar nog niet aan de voorwaarden is 

voldaan wordt de uitbetaling als vooruitbetaald bedrag geboekt of in de 
voorziening geboekt die voor de betreffende activiteit is gevormd.

(iii) Subsidies of delen daarvan die nog niet zijn uitbetaald worden als vordering 
opgenomen indien redelijkerwijs aan de voorwaarden voor subsidiëring is 
voldaan. Als dat niet het geval is, worden de betreffende subsidies niet als 
bate of vordering opgenomen.

Bijlage 7 geeft een overzicht van de in 2018 relevante subsidies en de wijze waarop 
deze in de jaarrekening zijn verwerkt.

 8. Balans

Bijlage 5 geeft de balans per ultimo 2018, afgezet tegen de balansen van ultimo 2017, de
begroting van 2018, de jaareindeverwachting van november 2018 en de begroting van 
2019.

Bij de balans wordt het volgende opgemerkt:

a. Waarderingsgrondslagen  
 In het algemeen geldt dat, voor zover niet anders aangegeven, de activa

en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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 De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de historische 
kostprijs, verminderd met de afschrijvingen.

 Financiële vaste activa
Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Het 
(niet) gerealiseerde koersverschil wordt vanaf 2018 verantwoord in de 
Staat van Baten en Lasten. Voor zover het om koersresultaat gaat van 
effecten en obligaties die deel uitmaken van de door de Diaconale 
Commissie beheerde geldsmiddelen wordt het koersresultaat via de 
bepaling van de hoogte van de onttrekking aan het Fonds diaconaal 
werk toegevoegd aan, of in mindering gebracht op het Fonds diaconaal 
werk. Voor het overige wordt het koersresultaat via het boekhoudkundig 
resultaat toegevoegd aan of in mindering gebracht op de Algemene 
Reserve.

 Debiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

b. Onroerende zaken  
De RGU is eigenaar van de Geertekerk, behoudens de toren, die eigendom van de 
gemeente Utrecht is. De boekwaarde van de kerk is nihil omdat aanschaf- en 
restauratiekosten volledig zijn afgeschreven. Het verzekerd bedrag in het kader van 
de opstalverzekering is echter € 12 mio. 

c. Inventaris  
Sedert 2017 is er geen nieuw aangeschaft inventaris meer geactiveerd. De 
aanbetaling van € 7 duizend op het in 2018 bestelde kistorgel is overeenkomstig 
het in de begroting 2018 vastgestelde beleid als last genomen en gecompenseerd 
uit de onttrekking uit de Voorziening onderhoud en inventaris. Alleen de in 2015 en 
2016 aangeschafte laptop en vaatwasmachine zijn nu nog geactiveerd. In 2020 
zullen deze zijn afgeschreven.

d. Financiële activa  
De financiële activa, zie bijlage 6, zijn door de belegging van het grootste deel van 
het eerste voorschot in de eerder genoemde nalatenschap r en in veel mindere 
mate ook door de inbreng van de belegde diaconale middelen fors gestegen. In de 
begroting en in de jaareindeverwachting was deze inbreng nog niet opgenomen. Ten
opzichte van ultimo 2017 is de verbetering € 1,29 mio. Door het koersverlies van € 
61 duizend, dat meer dan het dubbele was van de jaareindeverwachting, is de 
stijging echter € 10 duizend minder dan de jaareindeverwachting.

e. Omzetbelasting  
De verhuur van de kerk aan de firma Huize Molenaar geschiedde vanaf eind 2015 
op basis van belaste verhuur. Nadat de verhuur omgezet was in onbelaste verhuur 
was de RGU genoodzaakt de activiteiten die niet gefinancierd worden door giften en
en andere onbelaste bijdragen en waarvoor aan de deelnemers een marktconforme 
vergoeding wordt gevraagd buiten de voor kerken geldende vrijstelling te houden. 
In de praktijk gaat het om activiteiten waarvan de ingezette menskracht en andere 
kosten gecompenseerd worden door entree of cursusgeld, eventueel aangevuld 
door de onttrekking aan de Reserve ledenwerving. Deze subsidiëring leidt er toe dat
er inzake de Omzetbelasting ultimo 2018 per saldo geen schuld, maar een 
vordering op de Belastingdienst is. 

f. Liquide middelen  
Deze zijn per saldo € 0,66 mio hoger dan ultimo 2017. Dit komt voornamelijk door 
het in december uitgekeerde tweede voorschot van € 0,675 mio in voornoemde 
nalatenschap.. Dit voorschot is in afwachting van nadere beslissingen omtrent de 
belegging op de spaarrekening weggezet.

g. Algemene reserve  
Door de uitkering van in totaal € 1,275 mio aan voorschotten in de verkregen 
nalatenschap enerzijds en door het boekhoudkundige verlies van € 46 duizend 
anderzijds, is de Algemene Reserve ten opzichte van ultimo 2017 per saldo met € 
1,23 mio toegenomen. 
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h. Fonds Leeuwenbergh  
In het boekjaar 2006 is een bedrag van € 170.000 ontvangen uit het positieve saldo
van de liquidatie van de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden Utrecht. Conform de 
doelstelling zullen deze gelden worden besteed aan activiteiten voor mensen en 
door mensen. Uitdrukkelijk is uitgesloten dat deze middelen worden aangewend 
voor investeringen in of onderhoud van gebouwen en andere materiële 
eigendommen of ter dekking van kosten betreffende organisatie en administratie 
van de Remonstrantse Gemeente Utrecht.
Sedert 2016 wordt het fonds aangewend ter dekking van de lasten van de 
jongerenwerker die in dienst van de RGU is.

i. Fonds diaconaal werk  
Dit Fonds is gevormd uit de inbreng begin 2018 van de door de Diaconale 
Commissie van de RGU ten behoeve van zijn diaconale activiteiten beheerde 
financiële middelen en de nadien door de diaconale commissie ontvangen collectes 
en giften met de doelstelling om omschreven en niet-omschreven diaconale 
activiteiten te ondersteunen. Het beheer van deze gelden is opgedragen aan de 
Diaconale commissie welke zijn werkzaamheden uitvoert onder toezicht van de 
kerkenraad en jaarlijks via de kerkenraad verantwoording aflegt aan de Algemene 
Ledenvergadering.

j. Reserve ledenwerving  
In de jaren 2015, 2016 en 2017 heeft de RGU subsidies gekregen van de landelijke 
organisatie van de Remonstrantse Broederschap ter ondersteuning van activiteiten 
gericht op ledenwerving. De RGU was van mening dat er verstandig aan zou worden
gedaan deze subsidies niet telkens in één jaar uit te geven, maar de besteding uit 
te smeren over meer jaren zodat continuïteit in de betreffende activiteiten zou 
kunnen worden gebracht. De niet-bestede delen van de subsidies zijn in daartoe 
gereserveerd. 
De subsidies zijn in voorgaande jaren besteed aan de dekking van de nadelige saldi 
van activiteiten die zich door publiciteit geheel of ten dele richtten op mensen die 
geen lid of vriend van de RGU waren. Deze lijn voortzettend zijn ook in 2018 vanuit 
de Reserve de nadelige saldi van vergelijkbare activiteiten gedekt. In concreto ging 
het daarbij met name om de financiële dekking van een aantal miniseminars en de 
productie van het programmaboekje en de daaraan verbonden publiciteit.
Uitgaande van het niveau van de onttrekkingen in 2018 en de voorgaande jaren is 
de Reserve voldoende groot om ook de komende drie jaar vergelijkbare activiteiten 
te kunnen financieren.

k. Voorziening onderhoud en inventaris  
Voor onttrekking en dotaties, zie het gestelde in hfdst. 8 onder f. (Onderhoud 
gebouw en inventaris). Het saldo ultim0 2018 was vrijwel gelijk aan de 
jaareindeverwachting. Er is dus geen reden het voor 2019 voorziene beleid bij te 
stellen. 

l. Voorziening Notaris Vader  
Als uitvloeisel van een aandeel innalatenschap van notaris H.P. Vader heeft de RGU 
in het verleden op zich genomen een jaarlijkse lijfrente van € 227 te betalen aan 
een begunstigde in diens testament.

 9. Vooruitzichten

Door de vervulling van de predikantsvacature per begin 2019 én door de aanzienlijke 
verbetering van het financiële fundament van de gemeente zijn belangrijke voorwaarden 
vervuld om de toekomst van de gemeente met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. De 
kerkenraad vertrouwt er op, dat het ingezette beleid om tot een andere financiering van 
de instandhouding van het kerkgebouw nog een verdere belangrijke financiële bijdrage 
zal opleveren. 
2019 is het jaar dat de Remonstranten 400 jaar bestaan. In dat jaar zullen we als 
Remonstranten niet alleen terug kijken, maar zal ook, naar verwachting, in breed landelijk
beraad een nieuwe visie op onze gezamenlijke toekomst en de weg daarheen worden 
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geformuleerd. De kerkenraad gaat er van uit dat dat uitmondt in een nieuw landelijk 
beleidsplan. De kerkenraad heeft het voornemen om parallel daaraan voor de eigen 
gemeente ook een nieuw beleidsplan op te stellen.

 10. Beoordeling jaarrekening door het Kantoor der Kerkelijke Administraties

De jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende administratieve organisatie zijn 
beoordeeld door het Kantoor der Kerkelijke Administraties. Dit heeft geleid tot de 
verklaring van bijlage 9.
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Bijlage 1 Ontwikkeling aantal leden en vrienden 1998-2018
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Mutaties leden en vrienden 1998-2018

Leden 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Aantal leden per 1 januari 509 498 483 477 467 464 436 438 424 409 395 377 372 363 354 337 327 311 297 287 262

2. Mutaties leden over jaar
A. Toename

1. Nieuwe leden op geloofsbelijdenis
2. Nieuwe leden op beginselverklaring 6 2 4 6 5 13 4 4 2 2 9 4 5 3 3 3 7 1 1
3. Van vriend lid geworden 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 7 1 1 1 5 2 7
4. Her-inschrijving als lid 1 1 1 2 1
5. Vestiging met persoonskaart 9 6 19 7 9 7 5 3 3 5 4 3 1 4 3 3 4 2
6. Administratief bijgeschreven
7. Als correctie bijgeschreven 10 1
Totaal toename 11 12 22 13 18 5 22 10 10 7 9 16 14 6 8 4 7 10 15 8 11

B. Afname
1. Overlijden 17 19 15 18 17 18 12 17 18 14 21 15 13 6 17 11 8 12 10 9 8
2. Bedanken 1 2 7 1 9 2 1 1 2 2 3 3 6 6 11 9 5 13 5
3. Van lid vriend geworden 1 1 1
4. Vertrek met persoonskaart 2 5 6 4 3 6 4 6 4 5 4 2 3 3 2 2 2 2 7 3
5. Administratief afgeschreven 2 1 2 2 4 1 2 3 10 1
6. Als correctie afgeschreven 1
Totaal afname 22 27 28 23 21 33 20 24 25 21 27 21 23 15 25 14 23 24 25 33 17

Saldo mutaties leden -11 -15 -6 -10 -3 -28 2 -14 -15 -14 -18 -5 -9 -9 -17 -10 -16 -14 -10 -25 -6

3. Aantal leden per ultimo jaar 498 483 477 467 464 436 438 424 409 395 377 372 363 354 337 327 311 297 287 262 256

Vrienden

1. Aantal vrienden per 1 januari 133 130 141 160 154 165 164 246 248 238 239 229 227 223 217 230 232 229 257 258 255

2. Mutaties vrienden over jaar
A. Toename

1. Inschrijving nieuwe vrienden 10 16 14 5 17 13 86 13 8 10 4 13 17 8 25 13 14 34 33 24 20
2. Van lid vriend geworden 1 1 1
3. Vestiging van elders 10 2 2 3 1 1 5 2 1
4. Administratief bijgeschreven 1
5. Her-inschrijving 1 2 1 2 2
6. Als correctie bijgeschreven 4 3
Totaal toename 10 17 24 5 20 13 88 16 10 12 4 14 18 8 26 15 14 35 40 30 24

B. Afname
1. Overlijden 1 2 1 1 5 3 9 4 6 6 8 8 3 4 4 7 3 10 3 2
2. Bedanken 4 1 1 5 3 7 1 7 3 6 6 6 11 8 6 7 2 6 14 14
3. Van vriend lid geworden 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 7 1 1 1 5 2 7
4. Vertrek naar elders 4 1 1 1 4 2 4 3 1 1 1 1 2 2 2 3 6
5. Administratief afgeschreven 3 2 1 2 3 1 4 11 5
6. Als correctie afgeschreven 12 1
Totaal afname 13 6 5 11 9 14 6 14 20 11 14 16 22 14 13 13 17 7 39 33 35

Saldo mutaties vrienden -3 11 19 -6 11 -1 82 2 -10 1 -10 -2 -4 -6 13 2 -3 28 1 -3 -11

4. Aantal vrienden per ultimo jaar 130 141 160 154 165 164 246 248 238 239 229 227 223 217 230 232 229 257 258 255 244

Totaal leden en vrienden ultimo jaar 628 624 637 621 629 600 684 672 647 634 606 599 586 571 567 559 540 554 545 517 500
Mutatie per jaar -14 -4 13 -16 8 -29 84 -12 -25 -13 -28 -7 -13 -15 -4 -8 -19 14 -9 -28 -17

Opmerkingen:    1998: opname in de RGU van de gemeente West-Betuwe met 15 leden en 10 vrienden
2004: opname van 72 leden van de Leeuwenberghgemeente als vriend



Bijlage 2 Verdeling bijdragen
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Bijlage 3 Baten en Lasten

Vervolg op volgende pagina
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

2017 2018 2018 2018 2019

€ € € € €

GEMEENTEWERK

Baten

Bijdragen leden 218.109 220.000 220.000 209.135 220.000

Opbrengst collecten 10.244 10.000 9.500 9.454 9.500

Giften / overige baten 3.507 3.000 3.000 3.139 3.000

Cursussen / lezingen / projecten 5.028 6.000 5.000 5.547 5.000

Subsidies 27.725

Totaal baten gemeentewerk 264.613 239.000 237.500 227.275 237.500 A

Lasten

Kosten predikanten (zie spec. Bijl. 4) -109.613 -101.900 -102.700 -103.159 -180.700

Opvulling predikantsvacature -40.000

Kosten kerk- en bureaupersoneel (zie spec. Bijl. 4) -74.996 -41.900 -49.924 -51.938 -40.160

Kerkelijke activiteiten (zie spec. Bijl. 4) -7.649 -10.900 -5.600 -5.918 -5.600

Saldo catering (zie spec. Bijl. 4) -3.428 -2.000 -3.300 -4.064 -3.300

Beheer en administratie (zie spec. Bijl. 4) -20.586 -13.662 -17.512 -18.079 -16.672

Saldo Geertebrief (zie spec. Bijl. 4) -6.518 -8.500 -8.325 -6.789 -8.325

Dotatie aan voorziening ledenwerving -24.525

Afdracht landelijke organisaties (zie spec. Bijl. 4) -25.015 -24.950 -23.720 -23.720 -23.720

Totaal lasten gemeentewerk -272.331 -243.812 -211.080 -213.667 -278.477 B

Resultaat gemeentewerk -7.717 -4.812 26.420 13.609 -40.977 C=A+B

DIACONAAL WERK

Baten

Inkomsten 13.755

Koersresultaat diaconale effecten 10

Onttrekking aan fonds diaconaal werk 3.926

Baten incl. onttrekking 17.691 D

Lasten -17.691 E

Resultaat diaconaal werk 0 F

EXPLOITATIE KERKGEBOUW

Baten

Verhuur kerk en inventaris 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Verhuur kosterij 2.000 2.000 2.500 1.880 2.500

Verkoop en aanschaf vleugels 2.339 2.339

Subsidie NRF groot onderhoud 14.102 14.102 14.102 14.102 14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud 25.000 33.750 35.394 7.500

Overige subsidies en giften (zie spec. Bijl. 4) 11.500 15.803 15.620

Totaal baten exploitatie kerk 46.102 71.102 94.191 99.518 69.722 G

Lasten

onderhoud gebouw en inventaris (zie spec. Bijl. 4) -32.859 -12.500 -23.634 -24.486 -34.834

groot onderhoud kerk -4.951 -100.000 -135.000 -137.742 -30.000

verzekeringen -5.737 -5.500 -5.600 -6.732 -5.600

overige kosten -305 -500 -500 -573 -500

dotatie voorziening onderhoud en inventaris (zie opmerkingen; spec. zie Bijl. 4) -27.852 -60.352 -82.941 -88.888 -62.222

-71.704 -178.852 -247.675 -258.420 -133.156

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris (zie opmerkingen) 4.951 112.500 158.634 162.227 64.834

Totaal lasten exploitatie kerk -66.753 -66.352 -89.041 -96.193 -68.322 H

Resultaat exploitatie kerk -20.651 4.750 5.150 3.325 1.400 I=G+H



Vervolg Baten en lasten

Jaarverslag 2018 Pag 15

Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

2017 2018 2018 2018 2019

€ € € € €

BEHEER VERMOGEN

Baten

Opbrengst rente en dividend 4.071 4.000 3.000 2.631 5.000

Koersresultaat effecten, excl diaconie 20.918 0 -30.000 -60.675 48.790

Totaal baten beheer vermogen 24.989 4.000 -27.000 -58.045 53.790 J

Lasten

Bankkosten -990 -750 -1.000 -1.271 -1.000

Kosten beleggingen -3.970 -3.000 -4.000 -4.629 -8.750

Lijfrente -227 -227 -227 -227 -227

-5.187 -3.977 -5.227 -6.127 -9.977

Onttrekking voorziening notaris Vader 227 227 227 227 227

Totaal lasten beheer vermogen -4.960 -3.750 -5.000 -5.900 -9.750 K

Resultaat beheer vermogen 20.029 250 -32.000 -63.945 44.040 L=J+K

Totaal gewone baten 335.704 314.102 304.691 286.440 361.012 M=A+D+G+J

Totaal gewone lasten -344.044 -313.914 -305.121 -333.451 -356.549 N=B+E+H+K

Resultaat uit beheer -8.340 188 -430 -47.011 4.463 O=M+N

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Legaten en nalatenschappen 10.000 0 600.000 1.275.000 700.000

Inbreng diaconaal vermogen 66.251

Baten minus lasten voorgaande jaren -665 0 0 856 0

Saldo bijzondere baten en lasten 9.335 0 600.000 1.342.107 700.000 P

Mutatie Algemene Reserve 995 188 599.570 1.295.096 704.463 Q=O+P

DOTATIES RESERVES EN FONDSEN
Dotatie legaten en nalatenschappen aan Algemene Reserve -10.000 0 -600.000 -1.275.000 -700.000

Dotatie koersresultaat aan Algemene Reserve -20.918 0

Dotatie inbreng diaconale commissie aan Reserve diaconale activiteiten -66.251

Totaal dotaties reserves en fondsen -30.918 0 -600.000 -1.341.251 -700.000 R

Boekhoudkundig resultaat -29.922 188 -430 -46.156 4.463 S=Q+R

Opmerkingen:

1.

2.

De hierboven in de Begroting 2018 aangegeven bedragen voor de dotatie en de onttrekking aan de Voorziening onderhoud en inventaris zijn beide € 
25.000 hoger dan aangegeven in de door de ALV vastgestelde begroting voor 2018. De reden daarvan is dat de onttrekking bij nader inzien inconsequent 
was berekend t.a.v. de behandeling van de voor het onderhoud toegekende subsidies: De termijn 2018 van de subsidie van het NRF was wél verwerkt in de 
dotatie, maar de subsidie van € 25.000 van SFG niet. Daarbij was er wel weer rekening mee gehouden dat het groot onderhoud voor € 25.000 buiten de 
Voorziening om gesubsidieerd zou worden door SFG.
In de begroting 2019 zijn nu álle voor onderhoud en inventaris in 2018 ontvangen subsidies in de dotatie verwerkt en is de onttrekking gebaseerd op álle 
begrote uitgaven voor onderhoud en inventaris. Om een goede vergelijking met de Begroting 2018 te kunnen maken is de inconsequentie in de door de ALV 
vastgestelde Begroting 2018 hier rechtgezet.
   

In voorgaande jaarrekeningen en begrotingen was niet de financiële huishouding van het onder verantwoordelijkheid van de diaconale commissie verrichte 
diaconale werk opgenomen. Over dit werk werd in voorgaande jaren altijd apart gerapporteerd. Aangezien de diaconale commissie onderdeel is van de 
RGU en geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit is in 2018 besloten om de verslaglegging van de financiële huishouding van de diaconale commissie met 
ingang van 2018 te consolideren in de verslaglegging van de RGU. 
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting

2017 2018 2018 2018 2019

€ € € € €

Kosten kerk- en bureaupersoneel 

Ondersteunend personeel -49.070 -10.000 -21.386 -20.636

Ondersteuning door vrijwilligers en Huize Molenaar -4.926 -5.000 -3.000 -2.723 -3.000

Organist -26.809 -27.500 -27.500 -28.844 -33.660

Jongerenwerker -4.725 -4.650 -4.800 -5.056 -5.000

Kosten gastpredikant / organist e.a. -5.302 -3.000 -4.000 -5.693 -2.000

Werknemersverzekeringen premies -2.768 -1.400 -1.400 -1.404 -1.500

Werknemersverzekeringen uitkeringen 13.879 5.000 7.362 7.362 0

-79.721 -46.550 -54.724 -56.995 -45.160

Af: Onttrekking uit Leeuwenberghreserve 4.725 4.650 4.800 5.056 5.000

-74.996 -41.900 -49.924 -51.938 -40.160

Kerkelijke activiteiten

Kerkelijke activiteiten  -1.704 -2.000 -1.000 -575 -1.000

Kosten jeugdwerk -2.215 -2.400 -100 -138 -100

Kosten cursussen/lezingen/projecten -13.100 -20.000 -11.000 -9.840 -11.000

Diversen -1.312 -1.500 -2.500 -4.116 -2.500

-18.332 -25.900 -14.600 -14.669 -14.600

Af: Onttrekking uit Reserve Ledenwerving 10.683 15.000 9.000 8.751 9.000

-7.649 -10.900 -5.600 -5.918 -5.600

Catering

Kosten catering -5.933 -6.000 -6.870 -6.000

Verkoop catering 1.236 1.500 1.589 1.500

Bijdragen koffiedrinken 1.268 1.200 1.217 1.200

Saldo catering -3.428 -2.000 -3.300 -4.064 -3.300

Beheer en administratie

Bestuurskosten -3.274 -2.000 -4.000 -4.383 -4.000

Portokosten -1.046 -1.500 -1.500 -1.212 -1.500

Kantoorbenodigdheden en drukwerk -3.703 -4.500 -4.000 -3.725 -3.200

Telefoonkosten -320 -500 -400 -392 -400

ICT 0 -250 -250 -293 -250

Abonnementen / lidmaatschappen -683 -200 -650 -155 -650

Internet en publiciteit -5.877 -750 -3.000 -3.708 -3.000

Administratie- en accountantskosten -3.611 -3.250 -3.000 -3.498 -3.000

Afschrijvingskosten inventaris -2.072 -712 -712 -712 -672

-20.586 -13.662 -17.512 -18.079 -16.672

Geertebrief

Kosten Geertebrief -6.518 -9.000 -8.000 -7.114 -8.000

Abonnementen Geertebrief 0 500 -325 325 -325

Saldo Geertebrief -6.518 -8.500 -8.325 -6.789 -8.325

Afdracht landelijke organisaties

Quotum Remonstrantse Broederschap -24.525 -24.000 -23.265 -23.265 -23.265

Afdracht NPB/VVP -490 -450 -455 -455 -455

Bijdrage aan fonds Geertekerk 0 -500

-25.015 -24.950 -23.720 -23.720 -23.720

Exploitatie kerk overige subsidies en giften

Subsidie UBCD 4.500 4.500 4.500

K.F.Heinfonds 2.500

Elise Mathildefonds 5.000

Mij van Welstand 4.500 4.500 500

Giften kistorgel 2.500 2.500 3.120

rest subsidie gem.Utrecht onderhoud Gtk 4.303

11.500 15.803 15.620

Onderhoud gebouw en inventaris

Herstel pleisterwerk -7.484 -7.484

Voorbereiding electronisch display kerkingang -1.525 -1.525

kistorgel -7.125 -7.125 -22.334

Overig klein onderhoud en inventaris -7.500 -8.351 -12.500

-23.634 -24.486 -34.834

Dotatie Voorziening onderhoud

Dotatie t.b.v. klein onderhoud en inventaris -8.750 -8.750 -12.500

Dotatie t.b.v. groot onderhoud -12.500 -12.500 -12.500

Subsidie NRF groot onderhoud -14.102 -14.102 -14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud -33.750 -35.394 -7.500

Overige subsidies en giften -11.500 -15.803 -15.620

Saldo verkoop/aankoop vleugels -2.339 -2.339

-82.941 -88.888 -62.222
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting
ACTIVA 2017 2018 Ultimo 2018 2018 2019

€ € € € €

Vaste activa
Onroerende zaken p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 3.656 1.584 1.584 1.584 872
investeringen

afschrijvingen -2.072 -712 -712 -712 -672
1.584 873 872 872 201

Financiële vaste activa
Boekwaarde effecten per 1 januari 446.478 366.478 387.428 387.428 939.567

Aankoop/verkoop beleggingsfondsen -79.968 582.139 603.164 600.000
Koersresultaat 20.918 0 -30.000 -60.675 48.790

Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar 387.428 366.478 939.567 929.917 1.588.357

Totaal vaste activa 389.012 367.351 940.440 930.790 1.588.558

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren 1.108 2.000 2.500 687 2.000

Omzetbelasting 929 1.000 1.000 340 1.000
Betalingen onderweg

Overige vorderingen 7.789 3.000 3.000 6.048 3.000
9.826 6.000 6.500 7.076 6.000

Liquide middelen
kassen 3.990 240 265 545 240

betaalrekeningen 72.360 103.581 95.864 145.115 86.349
spaarrekeningen 194.741 100.000 130.000 781.643 180.000

271.092 203.821 226.129 927.303 266.589

Totaal vlottende activa 280.918 209.821 232.629 934.379 272.589

Totaal activa 669.930 577.172 1.173.069 1.865.169 1.861.147

Resultaat Begroting Jaareindeverw. Resultaat Begroting
PASSIVA 2017 2018 Ultimo 2018 2018 2019

€ € € €

Eigen vermogen
Algemene Reserve

stand per 1 januari 455.242 439.167 456.238 456.238 1.055.807
Dotatie legaten en nalatenschappen 10.000 0 600.000 1.275.000 700.000

Dotatie koersresultaat 20.918 0
Resultaat boekjaar -29.922 188 -430 -46.156 4.463

456.238 439.356 1.055.807 1.685.082 1.760.271
Fonds Leeuwenbergh

stand per 1 januari 49.184 44.684 44.459 44.459 39.659
onttrekking jongerenwerker -4.725 -4.650 -4.800 -5.056 -5.000

44.459 40.034 39.659 39.402 34.659
Fonds Diaconaal werk

stand per 1 januari 0
inbreng middelen diaconale commissie 66.251

onttrekking -3.926
62.326

Reserve ledenwerving
stand per 1 januari 30.978 46.503 44.820 44.820 35.820

dotatie 24.525 0 0 0 0

onttrekking kosten ledenwerving -10.683 -15.000 -9.000 -8.751 -9.000
44.820 31.503 35.820 36.070 26.820

Totaal eigen vermogen 545.517 510.893 1.131.287 1.822.879 1.821.750

Voorzieningen
Voorziening onderhoud en inventaris
stand per 1 januari 71.399 95.251 94.300 94.300 18.607

Dotatie voorziening 27.852 60.352 82.941 88.888 62.222
Onttrekking tbv onderhoud en inventaris -4.951 -112.500 -158.634 -162.227 -64.834

94.300 43.103 18.607 20.960 15.995
Voorziening notaris Vader (Houterman)

stand per 1 januari 1.630 1.403 1.403 1.403 1.403
dotatie/onttrekking voorziening -227 -227 -227 -227

1.403 1.176 1.176 1.176 1.403

Totaal voorzieningen 95.702 44.279 19.782 22.136 17.397

Kortlopende schulden & overlopende passiva
Crediteuren 2.891 3.000 3.000 3.003 3.000

Loonbelasting, sociale lasten, netto salaris 4.688 7.000 7.000 3.059 7.000
Overige schulden 21.132 12.000 12.000 14.092 12.000

Totaal kortlopende schulden 28.711 22.000 22.000 20.153 22.000

Totaal passiva 669.930 577.172 1.173.069 1.865.169 1.861.147
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Ultimo 2017 aankoop verkoop Saldo aan- en verkoop Ultimo 2018

Beleggingsfondsen aantal koerswaarde aantal bedrag aantal bedrag aantal bedrag aantal koers koersresultaat
Aandelen
Vanguard SRI European Stock Fund 878,1200 € 119.418,00 0,0000 € 0,00 -878,1200 - € 121.976,04 -878,1200 - € 121.976,04 0,0000 € 2.558,04
Candriam Sustainable North America 99,8934 € 18.630,00 0,0000 € 0,00 -99,8934 - € 18.888,91 -99,8934 - € 18.888,91 0,0000 € 258,91
ASN Duurzaam Aandelenfonds 333,3799 € 38.386,19 -3,2912 - € 376,81 330,0887 € 38.009,38 330,0887 € 100,26 € 33.094,69 - € 4.914,69
ASN Milieu en Water Fonds 615,7896 € 20.606,87 0,0000 € 0,00 615,7896 € 20.606,87 615,7896 € 27,88 € 17.168,21 - € 3.438,66
BMO Responsible Global Equity 2.316,9647 € 49.010,95 0,0000 € 0,00 2.316,9647 € 49.010,95 2.316,9647 € 18,81 € 43.582,11 - € 5.428,84
Candriam Sustainable Pacific Fund 105,6599 € 20.639,00 229,6127 € 45.442,84 -24,7619 - € 4.866,92 204,8508 € 40.575,92 310,5107 € 176,54 € 54.817,56 - € 6.397,36
iShares Sustainable MSCI Emerging Markets 3.399,2963 € 18.821,74 -23,0013 - € 126,76 3.376,2950 € 18.694,98 3.376,2950 € 5,42 € 18.290,00 - € 404,98
iShares Sustainable MSCI USA 9.850,6710 € 60.294,52 -107,7793 - € 635,90 9.742,8917 € 59.658,62 9.742,8917 € 5,66 € 55.140,87 - € 4.517,75
Kempen Sustainable Smallcap Fund 706,2404 € 31.399,00 531,4043 € 21.924,84 -370,3112 - € 16.525,10 161,0931 € 5.399,74 867,3335 € 35,50 € 30.790,34 - € 6.008,40
Robeco Sam Smart Materials Fund 101,3067 € 21.481,29 0,0000 € 0,00 101,3067 € 21.481,29 101,3067 € 177,73 € 18.005,24 - € 3.476,05

111,4732 € 21.192,06 -12,4341 - € 2.340,35 99,0391 € 18.851,71 99,0391 € 178,94 € 17.722,06 - € 1.129,65
Sparinvest Ethical Emerging Markets 144,5866 € 22.519,00 400,8615 € 56.576,24 -40,5238 - € 6.299,58 360,3377 € 50.276,66 504,9243 € 133,66 € 67.488,18 - € 5.307,48

2.101,0232 € 170.263,98 0,0000 € 0,00 2.101,0232 € 170.263,98 2.101,0232 € 73,18 € 153.759,81 - € 16.504,17

Totaal aandelen € 212.605,00 € 524.001,52 - € 172.036,37 € 351.965,15 € 509.859,07 - € 54.711,08

Obligaties
ASN Duurzaam Obligatiefonds 711,0412 € 21.061,00 0,0000 € 0,00 -711,0412 - € 20.890,39 -711,0412 - € 20.890,39 0,0000 - € 170,61
Triodos Sustainable Bond Fund 3700,8228 € 97.517,00 0,0000 € 0,00 -3.700,8228 - € 96.850,53 -3.700,8228 - € 96.850,53 0,0000 - € 666,47
Triodos Multi Impact Fund 317,9650 € 8.000,00 -317,9650 - € 8.060,41 0,0000 - € 60,41 0,0000 € 60,41
Vanguard Eur Gov Bond 299,2151 € 35.000,00 -299,2151 - € 35.200,44 0,0000 - € 200,44 0,0000 € 200,44

611,9690 € 60.384,69 0,0000 € 0,00 611,9690 € 60.384,69 611,9690 € 98,50 € 60.278,52 - € 106,17
Deutsche Invest ESG Global Corp Bd 551,2607 € 53.501,49 -224,7195 - € 21.510,17 326,5412 € 31.991,32 326,5412 € 95,00 € 31.021,41 - € 969,91
DPAM Bonds Emerging Markets Cap 155,6527 € 19.295,10 -3,5880 - € 447,07 152,0647 € 18.848,03 152,0647 € 124,79 € 18.976,15 € 128,12
Mirova Euro Green Sustainable Bond 669,9104 € 67.456,66 -61,6915 - € 6.200,00 608,2189 € 61.256,66 608,2189 € 99,86 € 60.736,74 - € 519,92
Parvest Sustainable Bond Eu Corp Piv Dis 257,0114 € 27.107,00 476,1398 € 49.721,49 -254,2702 - € 26.237,70 221,8696 € 23.483,79 478,8810 € 102,26 € 48.970,37 - € 1.620,42

8.819,3862 € 87.261,81 -666,3353 - € 6.513,49 8.153,0509 € 80.748,32 8.153,0509 € 9,69 € 79.003,06 - € 1.745,26
685,5521 € 78.183,81 -9,5243 - € 1.083,78 676,0278 € 77.100,03 676,0278 € 113,23 € 76.545,55 - € 554,48

Totaal obligaties € 145.685,00 € 458.805,05 - € 222.993,98 € 235.811,07 € 375.531,80 - € 5.964,27
Subtotaal door Rabobank beheerd belegd vermogen € 358.290,00 € 982.806,57 - € 395.030,35 € 587.776,22 € 885.390,87 - € 60.675,35

Participatie Oiko Credit 145,6919 € 29.138,39 0,7953 € 159,05 0,0000 € 0,00 0,7953 € 159,05 146,4872 € 100,27 € 29.297,44 € 0,00
Subtotaal Oikocredit € 29.138,39 € 159,05 € 0,00 € 159,05 € 29.297,44 € 0,00

Totaal excl. Diaconie € 387.428,39 € 982.965,62 - € 395.030,35 € 587.935,27 € 914.688,31 - € 60.675,35

Beleggingsfondsen diaconie
Triodos Groenfonds 115,0000 € 6.617,10 0,0000 € 0,00 0,0000 € 0,00 0,0000 € 0,00 115,0000 € 57,63 € 6.627,45 € 10,35
ASN Fondsen € 35.092,59 0,0000 € 0,00 0,0000 - € 35.092,59 0,0000 - € 35.092,59 0,0000 € 0,00
Oikocredit 42,7744 € 8.554,88 0,2335 € 46,70 0,0000 € 0,00 0,2335 € 46,70 43,0079 € 200,00 € 8.601,58 € 0,00

Totaal diaconie € 50.264,57 € 46,70 - € 35.092,59 - € 35.045,89 € 257,63 € 15.229,03 € 10,35

Totaal incl. diaconie € 437.692,96 € 983.012,32 - € 430.122,94 € 552.889,38 € 257,63 € 929.917,34 - € 60.665,00

koers-/balans 
waarde

Robeco Sam Sustainable Healthy Living Fund

UBS MSCI World Socially Responsible

Amundi Impact Green Bond 

Pimco GIS Global Bond Fund ESG
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund 



Bijlage 7 Subsidies

A. Betalingen inzake eerder verleende subsidies welke als bate zijn genomen

Van Voor Aard Bedrag

Gemeente Utrecht Onderhoud kerkgebouw. Dit betreft het
niet aan de RGU uitgekeerde deel van 
een in 2010 aan de Stichting 
Ontwikkeling "Geertekerk - Huis van de
Oude Muziek" uitgekeerde subsidie. Dit
restant is beschikbaar gekomen bij de 
liquidatie van de stichting in 2018.

onvoorwaardelijk € 4.303

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed

4e voorschot ten behoeve van 
monumentaal onderhoud

Voorwaardelijk. Voldaan moet worden aan het bij de subsidieverlening 
vastgestelde subsidiabele onderhoudsprogramma. Een deel van dit 
onderhoudsprogramma dient nog te worden uitgevoerd. Uit in 2018 met de 
Rijksdienst gevoerd overleg kan worden afgeleid dat de RGU hier redelijkerwijs 
aan zal voldoen.

€ 14.102

B. Betalingen inzake in 2018 verleende subsidies welke als bate zijn genomen

Van Voor Aard Bedrag

Stichting Utrechtse 
Bachcantate Diensten

Aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk; RGU dient in 2019 een kistorgel ter beschikking van de de UBCD 
te hebben. Voor het kistorgel is door de RGU in 2018 opdracht gegeven.

€ 4.500

Maatschappij van 
Welstand

Voorschot aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk; RGU dient een kistorgel aan te schaffen. Voor het kistorgel is door
de RGU in 2018 opdracht gegeven. Indien aan de voorwaarde is voldaan zal het 
restant € 500 van de verleende subsidie worden uitbetaald.

€ 4.500

Stichting Fonds 
Geertekerk

Groot onderhoud Onvoorwardelijk. Overeenkomstig eerdere principetoezegging 25% van de in 
2018 voor groot onderhoud gemaakte kosten. 

€ 35.394

C. Toezeggingen niet in de jaarrekening opgenomen

Van Voor Aard Bedrag

Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed

5e en 6e voorschot en restbetaling ten 
behoeve van monumentaal onderhoud

Voorwaardelijk. Voldaan moet worden aan het bij de subsidieverlening 
vastgestelde subsidiabele onderhoudsprogramma. Een deel van dit 
onderhoudsprogramma dient nog te worden uitgevoerd. Uit in 2018 met de 
Rijksdienst gevoerd overleg kan worden afgeleid dat de RGU hier redelijkerwijs 
aan zal voldoen.

€ 37.606

K.F.Heinfonds Aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk. Uitbetaling na aanschaf € 2.500

Elise Mathildefonds Aanschaf Kistorgel Voorwaardelijk. Uitbetaling na aanschaf € 5.00
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Baten en lasten 2016 2017 2018
 realisatie realisatie realisatie

 €  €  € 
Baten
Gerichte collectes 4.988 6.875 6.182

Collectes algemeen 10.823 7.784 6.865

Gerichte giften 185 628 40

Giften algemeen 415 215 602

Inkomsten uit beleggingen 841 803 3

Inkomsten uit rente 133 33 64

Aflossing lening 315

Koersresultaat -1.657 -966 10

Totaal baten 16.043 15.374 13.765

Lasten
Bijdrage individuele hulp 2.121 4.923 350

Diaconale gezindheid 2.619 960 348

Projecten 18.877 13.372 16.238

Diverse kosten (incl. bankkosten) 269 1.525 755

Totaal lasten 23.886 20.780 17.691

Resultaat -7.843 -5.406 -3.926

Balans 2016 2017 2018
 ultimo ultimo ultimo

 €  €  € 
Activa

Vlottende middelen 13.191 12.052 46.189

Effecten 50.506 50.265 15.229

Te vorderen collecteinkomsten 4.590 4.265 2.033

Overige vorderingen 885 173

Totaal activa 69.172 66.581 63.625

Passiva

Eigen vermogen (Diaconaal Fonds) 69.157 63.751 59.826

Reserves 2.500

Vlottende schulden 15 330 3.799

Totaal passiva 69.172 66.581 63.625
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