


1. Algemeen  

De Begroting 2020 is gebaseerd op de Jaareindeverwachting 2019 (zie bijlage 1). Beide zijn 
samen met de Begroting 2019 en het Resultaat 2018 zichtbaar gemaakt in de volgende 
bijlagen:
a. Bijlage 1: Baten en lasten
b. Bijlage 2: Balans
c. Bijlage 3: Specificaties baten en lasten
Baten en lasten zijn verdeeld over vier beheersgebieden, namelijk

- Gemeentewerk
- Diaconaal werk
- Exploitatie kerkgebouw
- Beheer vermogen

Gesommeerd leveren deze beheersgebieden de totalen van gewone baten en gewone lasten 
alsmede het beheersresultaat.
Naast de gewone baten en lasten zijn er de bijzondere baten en lasten. Daaronder vallen in 
ieder geval de baten uit nalatenschappen en baten en lasten die op voorgaande jaren 
betrekking hebben. Het boekhoudkundig resultaat is gelijk aan het beheersresultaat 
vermeerderd met de bijzondere baten en lasten, exclusief de baten van nalatenschappen. Deze
worden buiten het boekhoudkundig resultaat om gedoteerd aan de Algemene reserve.

 
2. Ontwikkeling van 2019  

Ten opzichte van de begroting 2019 en de balans per ultimo 2018 worden de volgende 
relevante afwijkingen verwacht:

a. Resultaat  
Het beheersresultaat en het boekhoudkundig resultaat worden in belangrijke mate 
beïnvloed door de waardeverandering van effecten als gevolg van koersstijgingen en -
dalingen (het koersresultaat). Per ultimo september 2019 was het koersresultaat 151 
duizend euro. Uitgaande van dit koersresultaat wordt voor 2019 een beheersresultaat van
110 duizend euro verwacht en een boekhoudkundig resultaat van 111 duizend euro.

b. Gemeentewerk  
Het verloop van de bijdrageontvangsten in 2019 geeft hoop dat het begrootte totaal van 
220 duizend euro in 2019 zal worden gehaald. Het verwachte nivo van de overige 
bijdragen, dat 3,6 duizend euro lager is dan begroot, is voorzichtig geraamd op basis van 
de realisatie ultimo september 2019. 
Bij de lasten zullen de predikantskosten 6 duizend euro lager uitvallen dan begroot door 
de gedeeltelijke vergoeding van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid van één van de 
predikanten. Daarentegen zullen de lasten van de overige medewerkers hoger blijken te 
zijn door uitbreiding van de aanstelling van de cantor/organist en doordat de kosten van 
gastpredikanten en -organisten t.o.v. 2018 minder dalen dan begroot.
Aan cursussen en seminars zal minder uitgegeven worden dan begroot, maar daar staat 
tegenover dat daardoor ook de onttrekking aan de Reserve ledenwerving lager zal zijn.
De verschillen tussen begroting en jaareindeverwachting bij de overige lasten van het 
gemeentewerk zijn terug te voeren op kleine verschillen bij een groot aantal verschillende
soorten uitgaven.

c. Diaconaal werk  
Verwacht wordt dat de lasten weinig meer zullen zijn dan de baten. Er zal hooguit een 
klein bedrag aan het Fonds diaconaal werk onttrokken behoeven te worden. Er wordt 
vanuit gegaan dat de baten, die hoofdzakelijk uit collecteopbrengsten bestaan, ongeveer 
hetzelfde niveau als in 2018 zullen bereiken. De lasten zullen hoofdzakelijk ondersteuning
van projecten betreffen. Ook in 2019 is er slechts een geringe vraag naar individuele 
hulp.

d. Exploitatie kerk  
Na het gereed komen van de verbouwing in 2017 is als impliciet uitgangspunt genomen 
dat de exploitatie budgettair neutraal geschiedt. Dat betekent dat de lasten gedekt 
worden door baten. Deze laatste bestaan uit de verhuuropbrengsten van de kerk (van 
Huize Molenaar), verhuur van de bovenkamer van de kosterij (van de Stichting Arcana en 
anderen) en subsidies. Kijkend naar het verwachte resultaat zal dit uitgangspunt in 2019 
vrijwel worden gerealiseerd. 
Daarbij is overigens van belang dat de lasten van het onderhoud voor het grootste deel 
bestaan uit de vaste jaarlijkse dotatie aan de Voorziening onderhoud en inventaris. De 
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feitelijke uitgaven voor het onderhoud en vernieuwingen van gebouw en inventaris 
worden gedekt door een even grote onttrekking aan genoemde voorziening.
Tegen deze achtergrond zal de verwachting zijn dat de baten en de lasten beide circa 10 
duizend euro lager zullen  uitkomen dat begroot. Het verschil wordt veroorzaakt doordat 
aan het onderhoud minder zal zijn uitgegeven dan begroot. Daardoor is er ook toe 
besloten de aanvraag van de begrootte subsidie van 7,5 duizend euro van Stichting Fonds
Geertekerk op te schuiven naar 2020. 
Aan onderhoud zal in 2019 naar verwachting uiteindelijk worden uitgegeven:
- service- en onderhoudskontrakten: €   5.700
- reiniging exterieur: €   1.100
- reparatie en vervanging: € 21.000
- functionele verbetering: €   5.800
- onderhoud orgel €   1.700
- bouwkundig toezicht €   2.200
- diversen €   2.300
Belangrijke reparatie- en vervangingsposten zullen in 2019 zijn geweest het herstellen 
van de vloertegels in de kerkzaal, nieuwe loopvlonders in de dakgoten, de reparatie en 
versteviging van de buitenramen en het schilderen van de dakkapellen.
Als functionele verbeteringen in 2019 moeten worden genoemd het veiliger maken van 
de constructie van het zolderluik in de hal van de kerk en het aanbrengen van een 
hijsinstallatie, de verwarming in de predikantenkamer en het electronisch 
informatiedisplay aan de buitengevel.
Naast de genoemde onderhoudswerkzaamheden is voor de aanschaf van het kistorgel, 
waarvoor in 2018 al ruim 7 duizend euro was uitgegeven, in 2019 nog ruim 21 duizend 
euro uitgegeven, iets minder dan begroot. Deze lasten zijn volledig gedekt met voor de 
aanschaf verkregen subsidies en giften. 

e. Beheer vermogen  
In 2018 bleek de RGU erfgenaam te zijn in twee nalatenschappen. Uit de eerste 
nalatenschap heeft de RGU ruim 1,3 miljoen euro verworven. Van dit bedrag is in 2018 en
2019 in twee tranches 1,1 miljoen euro toegevoegd aan het door Rabobank beheerde 
vermogen. De omvang van dit vermogen zal, uitgaande van het genoemde koersresultaat
van 151 duizend euro per ultimo september 2019, eind 2019 1,6 miljoen euro bedragen. 
Daarmee is het verlies van 2018 meer dan volledig goedgemaakt. Maar gelet op de 
onzekerheden inzake de effectenkoersen is hieromtrent, in ieder geval op de korte 
termijn, geen enkele zekerheid te geven. 

f. Bijzondere baten en lasten  
In de Begroting 2019 werd er van uitgegaan dat van de hierboven genoemde eerste 
nalatenschap in 2018 verkregen nalatenschappen, nadat in 2018 al 600 duizend euro was
uitgekeerd, in 2019 nog eens  700 duizend euro zou worden uitgekeerd. Deze twede 
tranche is echter ook nog in 2018 uitgekeerd. Daardoor restte voor 2019 nog een 
slotuitkering van 39 duizend euro.
Van de tweede in 2018 verkregen nalatenschap heeft nog geen uitkering plaatsgevonden 
doordat de afwikkeling gecompliceerd is en veel tijd vergt. Inmiddels is er wel enig zicht 
gekomen op de omvang, maar er zijn hier nog substantiële onzekerheden aan verbonden.
De omvang zal in ieder geval bescheiden zijn en verwacht moet worden dat er pas in 
2020 een bescheiden bate zal zijn.
Voorts wordt verwacht dat in 2019 volstaan kan worden met een klein saldo van baten en
lasten betreffende 2018.

g. Activa  
De materiële vaste activa betreffen investeringen van voor 2017. In de Begroting 2018 is 
vastgelegd dat investeringen in gebouw en inventaris volledig ten laste worden gebracht 
van de Voorziening onderhoud en inventaris, waaraan jaarlijks een vaste dotatie wordt 
gedaan. Dit betekent dat de boekhoudkundige waarde van de materiële vaste activa in 
2019 overeenkomstig de begroting vrijwel tot nul zal zijn geslonken.
De financiële vaste activa zullen uitgaande van het koersresultaat van 151 duizend euro 
per ultimo september 2019 aan het einde van het jaar ruim 1,6 miljoen euro bedragen. 
Dat is ruim 0,7 miljoen euro meer dan ultimo 2018. Afgezien van het het koersresultaat is 
deze verwachte toename het gevolg van het opnemen van 550 duizend euro van de 
spaarrekeningen en het toevoegen van dit bedrag aan het belegd vermogen. Het ging 
hierbij om het grootste deel van de tweede tranche van de eerste in 2018 verkregen 
nalatenschap. Zoals hierboven al vermeld was in de begroting 2019 voorzien dat deze 
tweede tranche pas in 2019 zou worden uitgekeerd. Deze verschuiving verklaart in 
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hoofdzaak de vermindering van de waarde van de spaarrekeningen ten opzichte van 
2018 (van 782 duizend euro naar 276 duizend euro).
De liquide middelen zullen naar verwachting eind 2019 circa 360 duizend euro bedragen. 
Hierbij wordt het in 2019 geformuleerde beleid zichtbaar ten aanzien van de aan te 
houden omvang van de liquide middelen. Als beleid is vastgesteld dat deze omvang 
éénmaal per jaar wordt vastgesteld nadat de resultaten over het voorgaande jaar bekend 
zijn. De omvang dient dan gelijk te zijn aan de som van:
- het verwachte verlies exclusief koersresultaat in het betreffende jaar plus de twee 

jaren daarop;
- het saldo van dotaties en onttrekkingen aan reserves (behalve algemene reserve) 

en voorzieningen;
- een bedrag van 90 duizend euro als liquiditeitsreserve en reserve voor onverwachte

grote uitgaven.

h. Eigen Vermogen  
Uitgaande van het verwachte boekhoudkundig resultaat en de dotatie van de 
slotuitkering van de eerste nalatenschap van 2018 zal de Algemene reserve met 150 
duizend euro toenemen van 1,685 miljoen euro per ultimo 2018 naar 1,835 miljoen euro 
per ultimo 2019. Door onttrekkingen aan het Fonds Leeuwenbergh (ter dekking van de 
lasten van de jongerenwerker), het Fonds Diaconaal Werk (ter dekking van het negatieve 
saldo van baten en lasten van het diaconale werk), en de Reserve ledenwerving (ter 
dekking van lasten van op de buitenwacht gerichte programmaacitiviteiten) zal de 
Algemene Reserve echter met slechts 139 duizend euro toenemen van 1,823 miljoen 
euro ultimo 2018 tot 1,962 miljoen euro ultimo 2019.  

i. Voorzieningen  
De Voorziening onderhoud en inventaris zal ultimo 2019 uitkomen op ruim 13 duizend 
euro, dus iets minder dan begroot. Hierboven is onder punt d. (Exploitatie kerk) reeds 
uiteengezet wat de verwachte afwijkingen van dotaties en onttrekkingen zullen zijn.
Aan de Voorziening Houterman is als gebruikelijk een bedrag van € 227 onttrokken ter 
dekking van de levenslange uitkering aan dhr. J.C. Houterman.

3. Begroting 2020  
De Begroting 2020 is gebaseerd op de Jaareindeverwachting 2019. Daarbij wordt het volgende 
opgemerkt:

a. Gemeentewerk  
De baten zijn gebaseerd op de verwachting voor 2019. Daarbij wordt in relatie tot het 
toenemende kerkbezoek wél rekening gehouden met een kleine toename van de 
collecteopbrengsten. Ook wordt verwacht dat de invoering van een vorm van electronisch
betalen tot een toename zal leiden. De baten zullen in 2020 in totaal op vrijwel het nivo 
van 2019 en de voorgaande jaren blijven.
Voor wat betreft de lasten wordt er van uitgegaan dat er geen uit financieel oogpunt 
wezenlijke wijzigingen zullen plaatsvinden in het gemeentewerk. Maar de lasten zullen in 
2020 wél stijgen door de stijging van salarissen en vergoedingen. Aangenomen is dat de 
predikantskosten daardoor met 2,5% zullen stijgen en de overige personeelskosten met 
4%.
Ook stijgen de lasten door verhoging van de afdracht aan de landelijke organisatie. Deze 
kampt met grote tekorten en daarom is de afdracht per 2020 verhoogd van 45 naar 50 
euro per lid of vriend.
De begroting van de andere lasten van het gemeentewerk is, gegeven het niet 
substantieel wijzigen van het beleid, niet meer dan een inschatting van de orde van 
grootte waarop deze lasten uiteindelijk uit zullen komen. Uit oogpunt van 
beheersbaarheid is dit onbevredigend. Er wordt naar gestreefd om in 2020 tot een vorm 
van budgettering te komen dat tot een verbetering van deze situatie zou moeten leiden.
Overigens is er van uitgegaan dat de lasten van de aanstelling door de landelijke 
organisatie per 1 januari 2020 van een predikant in de aan de RGU toegewezen 
Vernieuwingsplek geheel voor rekening van de landelijke organisatie van de 
Remonstrantse Broederschap komen en dus niet op de RGU zullen drukken. 

b. Diaconaal werk  
Het beleid voor 2020 is om, gegeven de reserve van ruim 60 duizend euro, tot een 
verruiming van de financiële hulp te komen waardoor bewust ingeteerd zal worden op de 
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reserve. Voor de baten is uitgegaan van het verwachte niveau voor 2019, namelijk 13 
duizend euro. Overeenkomstig de geschetste beleidsdoelstelling zijn de lasten op 16 
duizend euro begroot. Hiervan uitgaande zou in 2020 aan het Fonds diaconaal werk bijna 
3 duizend euro moeten worden onttrokken
Het Fonds diaconaal werk is voor ruim 15 duizend euro belegd in effecten. Daarvan is de 
helft belegd in aandelen Oikocredit, en de andere helft via ING-bank in andere 
maatschappelijke beleggingen. In 2019 is voor het diaconale werk een rekening bij 
Triodosbank geopend met de bedoeling de betaal-, spaar- en beleggingsrekeningen bij 
ING-bank op te heffen en de saldi naar deze nieuwe rekening over te schrijven. In dat 
kader wordt ook overwogen om de bij ING ondergebrachte effecten te verkopen. Tegen de
achtergrond van de kosten die aan het effectenbeheer zijn verbonden is het rendement 
van deze beleggingen te verwaarlozen. Daardoor zou, afgezien van de aandelen 
Oikocredit, voor het diaconale werk volstaan kunnen worden met de nieuwe 
betaalrekening bij Triodosbank, waardoor de administratie van het diaconale werk 
vereenvoudigt.

c. Exploitatie kerkgebouw  
De baten zullen hier in de eerste plaats bestaan uit de verhuur van het kerkgebouw en de
bovenkamer van de kosterij. Op basis van de huurovereenkomst met Huize Molenaar zal 
de huurprijs per 1 januari 2020 op basis van de prijsontwikkeling met 2,65% worden 
verhoogd . Voor de verhuur van de bovenkamer wordt uitgegaan van de verwachte 
opbrengsten in 2019. Daarnaast leveren de laatste termijn van de rijkssubsidie voor het 
monumentaal onderhoud (14 duizend euro) en de laatste termijn (bijna 12 duizend euro) 
van de door de Stichting Fonds Geertekerk toegezegde subsidie voor dit onderhoud baten
op.
Aan de kant van de lasten wordt voorzien in een dotatie van bijna 51 duizend euro aan de
Voorziening onderhoud en inventaris. Deze dotatie is gelijk aan het eerder vastgestelde  
jaarlijkse bedrag van 25 duizend euro vermeerderd met de beide hierboven genoemde 
subsidies voor onderhoud en inventaris. 
Uit de Voorziening onderhoud en inventaris worden de middelen onttrokken voor het 
onderhoud en functionele verbetering van het kerkgebouw en inventaris. 
In 2014 heeft de RGU van het Rijk een subsidie van 94 duizend euro toegekend gekregen 
voor het onderhoud van de monumentale delen van het kerkgebouw in de periode 2015-
2020. Om tot volledige verkrijging van deze subsidie te komen zal in 2019 nog voor 30 
duizend euro aan subsidiabel onderhoud uitgegeven moeten worden. Dit resterende deel 
van het monumentale onderhoud is voorlopig ingevuld met de volgende werkzaamheden:
- vervanging en herlegging tegels in de kerk: € 10.000
- zolder ontstoffen (voorkomen explosiegevaar) €   1.500
- conservering daken €   3.000
- schilderwerk kosterij €   1.500
- herstel pleisterwerk interieur kerk €   8.000
- reparatie orgel €   6.000
Voor het niet gesubsidieerde toezicht op de uitvoering van deze werkzaamheden zal 
daarnaast nog 3 duizend euro moeten worden gereserveerd.
Naast dit monumentale onderhoud moet rekening gehouden worden met circa 25 á 30 
duizend euro aan regulier en incidenteel onderhoud dat niet subsidiabel is. Gelet op de 
genoemde uitgaven voor het onderhoud moet rekening moet worden gehouden met een 
onttrekking van 60 duizend euro. Daarmee zal eind 2020 de bodem van de voorziening in
zicht zijn gekomen.

d. Beheer vermogen  
In de begroting voor 2019 was voor wat betreft het begrootte rendement op ons 
vermogen er van uitgegaan dat dit gelijk zou moeten zijn aan het rendement dat door de 
vermogensbeheerder volgens zijn zeggen volgens de in 2018 overeengekomen wijze van 
beheer in de voorgaande jaren was gerealiseerd, minus één procent. In de begroting 
2020 is echter een ander uitgangspunt gekozen, namelijk het gemiddelde rendement per 
jaar op ons eigen in beheer gegeven vermogen over de periode 2014-2018. Dit was 
2,87%. Hierbij zij overigens aangetekend dat deze waarde sterk gedrukt is door het 
negatieve rendement van bijna 10% in 2018. Op het begrootte rendement worden 
uiteraard de beheerskosten in mindering gebracht. 
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4. Bijzondere baten en lasten  

De RGU is wachtende op de uitkering van de tweede in 2018 verworven nalatenschap. Gelet op
de onzekerheid inzake de omvang van deze uitkering is in de begroting geen bedrag 
opgenomen.

5. Begroot resultaat en vooruitzichten op langere termijn  

Er is voor 2020 een negatief resultaat van 20 duizend euro begroot. Gelet op de omvang van 
het vermogen is dit niet direct zorgwekkend. Maar wat voor de wat langere termijn wel zorg 
geeft is het volgende:
a. Bij het gemeentewerk is er een jaarlijks groter wordend financieel tekort doordat de baten

van met name de bijdragen van leden en vrienden niet stijgen, terwijl de lasten van lonen
en prijzen wél jaarlijks stijgen. Dit tekort groeit jaarlijks met ca 5 duizend euro en wordt 
vooralsnog niet gecompenseerd door groeiende overschotten elders. Deze ontwikkeling is
niet nieuw. In de afgelopen decennia is het probleem van het tekort telkens opgelost door
de personeelsformatie te verkleinen. In 2020 zal een nieuw beleidsplan voor de periode 
tot en met 2025 worden gemaakt. Of een oplossing voor het structureel lijkende tekort 
opnieuw gezocht moet worden in het inkrimpen van personeelsformatie of in andere 
richtingen gedacht kan worden, zal in een nieuw beleidsplan duidelijk moeten worden. 

b. 2020 zal het laatste jaar zijn waarvoor de financiering van het monumentale onderhoud 
van de kerk min of meer was veilig gesteld door enerzijds de in 2014 door het Rijk 
toegezegde subsidie voor het monumentale onderhoud en anderzijds bijdragen van de 
Stichting Fonds Geertekerk van 25% van de kosten. Daardoor kwam slechts 25% van 
deze kosten voor rekening van de RGU. Voor de periode na 2021-2026 zal in ieder geval 
opnieuw subsidie bij het Rijk worden aangevraagd. Deze zou dan 60% van de kosten van 
het monumentale deel van het onderhoud dekken. Aan deze kosten is overigens een 
maximum verbonden. Voor de gehele periode is dat 330 duizend euro. Als voor het 
overblijvende deel van 40% geen andere financiering wordt gevonden, zouden de 
jaarlijkse lasten van het monumentale onderhoud met 14 duizend euro per jaar stijgen. 
Maar die 330 duizend euro is volstrekt onvoldoende. Alleen al de renovatie van het leien 
kerkdak, waar in 2018 een begin mee was gemaakt, zal tussen de 600 en 800 duizend 
euro gaan kosten. 
Naast de kosten van het monumentale onderhoud zijn er de kosten van het overige 
onderhoud en kosten van functionele verbetering. Gedacht kan daarbij worden aan 
luchtbehandeling in de kerkzaal en het verminderen van het energieverbruik.
Om de dreiging van sterk oplopende onderhoudskosten af te wenden heeft in 2019 de 
Stichting Fonds Geertekerk een nieuwe opzet gekregen. In die nieuwe opzet is de 
doelstelling van de stichting om de fondsen te verwerven die voor het onderhoud nodig 
zijn. Maar het risico blijft dat toch een kleiner of groter deel van de te maken kosten door 
de RGU zelf zal moeten worden opgebracht. Er moet rekening mee worden gehouden dat 
de jaarlijkse dotatie van 25 duizend euro aan de Voorziening onderhoud en inventaris 
onvoldoende zal blijken te zijn.
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Bijlage 1 Staat van baten en lasten
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Begroting

2018 2019 2019 2020

GEMEENTEWERK € € € €

Baten

Bijdragen leden 209.135 220.000 220.000 220.000

Opbrengst collecten 9.454 9.500 9.500 10.000

Giften / overige baten 3.139 3.000 1.600 1.500

Cursussen / lezingen / projecten 5.547 5.000 2.800 3.450

Totaal baten gemeentewerk 227.275 237.500 233.900 234.950 A

Lasten

Kosten predikanten (zie spec. Bijl. 4) -103.159 -180.700 -174.871 -185.200

Kosten kerk- en bureaupersoneel (zie spec. Bijl. 4) -56.995 -45.160 -48.747 -50.500

Kerkelijke activiteiten (zie spec. Bijl. 4) -14.669 -14.600 -11.600 -16.880

Saldo catering (zie spec. Bijl. 4) -4.064 -3.300 -4.800 -4.800

Beheer en administratie (zie spec. Bijl. 4) -18.079 -16.672 -18.487 -17.051

Saldo Geertebrief (zie spec. Bijl. 4) -6.789 -8.325 -6.195 -6.755

Afdracht landelijke organisaties (zie spec. Bijl. 4) -23.720 -23.720 -22.955 -25.455

-227.474 -292.477 -287.654 -306.641

Af: Onttrekking uit Reserve Ledenwerving 8.751 9.000 5.500 8.150

Af: Onttrekking uit Leeuwenberghreserve 5.056 5.000 5.300 5.500

Totaal lasten gemeentewerk -213.667 -278.477 -276.854 -292.991 B

Resultaat gemeentewerk 13.609 -40.977 -42.954 -58.041 C=A+B

DIACONAAL WERK

Baten

Inkomsten 13.755 13.002 13.000

Koersresultaat diaconale effecten 10 362 100

Onttrekking aan fonds diaconaal werk 3.926 640 2.900

Baten incl. onttrekking 17.691 14.004 16.000 D

Lasten -17.691 -14.004 -16.000 E

Resultaat diaconaal werk 0 0 0 F

EXPLOITATIE KERKGEBOUW

Baten

Verhuur kerk en inventaris 30.000 30.000 30.000 30.794

Verhuur kosterij 1.880 2.500 1.780 2.000

Verkoop en aanschaf vleugels 2.339

Subsidie NRF monumentaal onderhoud 14.102 14.102 14.102 14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud 35.394 7.500 11.613

Overige subsidies en giften (zie spec. ) 15.803 15.620 13.161 0

Totaal baten exploitatie kerk 99.518 69.722 59.043 58.509 G

Lasten

Onderhoud gebouw en inventaris -155.675 -43.000 -38.000 -60.000

aanschaf kistorgel -7.125 -22.334 -21.375

verzekeringen -6.732 -5.600 -7.000 -7.000

dotatie voorziening onderhoud en inventaris (zie spec.) -88.888 -62.222 -52.263 -50.715

-258.420 -133.156 -118.638 -117.715

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris 162.800 65.334 59.375 60.000

Totaal lasten exploitatie kerk -95.620 -67.822 -59.263 -57.715 H

Resultaat exploitatie kerk 3.898 1.900 -220 794 I=G+H

BEHEER VERMOGEN

Baten

Opbrengst rente en dividend 2.631 5.000 13.500 13.500

Koersresultaat effecten -60.675 48.790 150.749 33.200

Totaal baten beheer vermogen -58.045 53.790 164.249 46.700 J

Lasten

Bankkosten -1.271 -1.000 -900 -750

Kosten beleggingen -4.629 -8.750 -9.400 -11.200

Lijfrente -227 -227 -227 -227

-6.127 -9.977 -10.527 -12.177

Onttrekking voorziening notaris Vader 227 227 227 227

Totaal lasten beheer vermogen -5.900 -9.750 -10.300 -11.950 K

Resultaat beheer vermogen -63.945 44.040 153.949 34.750 L=J+K

Totaal gewone baten 286.440 361.012 471.195 356.159 M=A+D+G+J

Totaal gewone lasten -332.878 -356.049 -360.421 -378.656 N=B+E+H+K

Beheersresultaat -46.438 4.963 110.775 -22.497 O=M+N

BIJZONDERE BATEN EN LASTEN

Legaten en nalatenschappen 1.275.000 700.000 39.122 0

Inbreng diaconaal vermogen 66.251 0

Baten minus lasten voorgaande jaren 856 0 741 0

Saldo bijzondere baten en lasten 1.342.107 700.000 39.864 0 P

Mutatie Algemene Reserve 1.295.669 704.963 150.638 -22.497 Q=O+P

DOTATIES RESERVES EN FONDSEN

Dotatie legaten en nalatenschappen aan Algemene Reserve -1.275.000 -700.000 -39.122 0

Dotatie inbreng diaconale commissie aan Reserve diaconale activiteiten -66.251

Totaal dotaties reserves en fondsen -1.341.251 -700.000 -39.122 0 R

Boekhoudkundig resultaat -45.582 4.963 111.516 -22.497 S=Q+R



Bijlage 2 Balans
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Begroting
ACTIVA 2018 2019 Ultimo 2019 2020

€ € € €

Vaste activa

Onroerende zaken p.m. p.m. p.m. p.m.

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 1.584 872 872 201

afschrijvingen -712 -672 -672 -201

872 201 201 0

Financiële vaste activa

Boekwaarde effecten per 1 januari 387.428 939.567,42 929.917 1.638.550

Aankoop/verkoop beleggingsfondsen 603.164 600.000 557.522 -4.600

Koersresultaat -60.675 48.790 150.749 33.200

Koersresultaat effecten diaconie 362 100

Boekwaarde beleggingsfondsen ultimo jaar 929.917 1.588.357 1.638.550 1.667.250

Totaal vaste activa 930.790 1.588.558 1.638.751 1.667.250

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 687 2.000 500 500

Omzetbelasting 340 1.000 100 100

Betalingen onderweg

Overige vorderingen 6.048 3.000 3.000 3.000

7.076 6.000 3.600 3.600

Liquide middelen

kassen 545 240 165 165

betaalrekeningen 145.115 86.350 76.959 76.300

spaarrekeningen 781.643 180.000 276.400 200.000

kruisposten

927.303 266.590 353.524 276.465

Totaal vlottende activa 934.379 272.590 357.124 280.065

Totaal activa 1.865.169 1.861.148 1.995.875 1.947.316

Resultaat Begroting Jaareindeverw. Begroting
PASSIVA 2018 2019 Ultimo 2019 2018

€ € €

Eigen vermogen

Algemene Reserve

stand per 1 januari 456.238 1.055.807 1.685.655 1.836.293

Dotatie legaten en nalatenschappen 1.275.000 700.000 39.122 0

Resultaat boekjaar -45.582 4.963 111.516 -22.497

1.685.655 1.760.771 1.836.293 1.813.796

Fonds Leeuwenbergh

stand per 1 januari 44.459 39.658,73 39.402 34.102

onttrekking jongerenwerker -5.056 -5.000 -5.300 -5.500

39.402 34.659 34.102 28.602

Fonds Diaconaal werk

stand per 1 januari 0 62.326 61.686

inbreng middelen diaconale commissie 66.251

onttrekking -3.926 -640 -2.900

62.326 61.686 58.786

Reserve ledenwerving

stand per 1 januari 44.820 35.820,33 36.070 30.570

onttrekking kosten ledenwerving -8.751 -9.000 -5.500 -8.150

36.070 26.820 30.570 22.420

Totaal eigen vermogen 1.823.452 1.822.250 1.962.651 1.923.604

Voorzieningen

Voorziening onderhoud en inventaris

stand per 1 januari 94.300 18.607 20.387 13.275

Dotatie voorziening 88.888 62.222 52.263 50.715

Onttrekking tbv onderhoud en inventaris -162.800 -65.334 -59.375 -60.000

20.387 15.495 13.275 3.990

Voorziening Houterman

stand per 1 januari 1.403 1.403 1.176 949

dotatie/onttrekking voorziening -227 -227 -227

1.176 1.403 949 722

Totaal voorzieningen 21.563 16.898 14.224 4.712

Kortlopende schulden & overlopende passiva

Crediteuren 3.003 3.000 3.000 3.000

Loonbelasting, sociale lasten, netto salaris 3.059 7.000 3.500 3.500

Overige schulden 14.092 12.000 12.500 12.500

Totaal kortlopende schulden 20.153 22.000 19.000 19.000

Totaal passiva 1.865.169 1.861.148 1.995.875 1.947.316



Bijlage 3 Specificaties baten en lasten
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Resultaat Begroting Jaareindeverw. Begroting

2018 2019 2019 2020

€ € € €

Kosten predikanten 

Tractementskosten (afdracht RB) -93.353 -165.000 -160.800 -170.800

Vergoeding verhuis- en reiskosten -603 -4.200 -5.100 -5.200

Overige kosten -9.203 -11.500 -8.971 -9.200

-103.159 -180.700 -174.871 -185.200

€ € € €

Kosten kerk- en bureaupersoneel 

Ondersteunend personeel -20.636

Ondersteuning door vrijwilligers en Huize Molenaar -2.723 -3.000 -2.150 -2.150

Organist -28.844 -33.660 -37.200 -38.700

Jongerenwerker -5.056 -5.000 -5.300 -5.500

Kosten gastpredikant / organist e.a. -5.693 -2.000 -2.600 -2.600

Werknemersverzekeringen premies -1.404 -1.500 -1.497 -1.550

Werknemersverzekeringen uitkeringen 7.362 0 0

-56.995 -45.160 -48.747 -50.500

Kerkelijke activiteiten

Kerkelijke activiteiten  -575 -1.000 -2.900 -2.900

Kosten jeugdwerk -138 -100 -500 -500

Kosten cursussen/lezingen/projecten -9.840 -11.000 -7.000 -12.280

Diversen -4.116 -2.500 -1.200 -1.200

-14.669 -14.600 -11.600 -16.880

Catering

Kosten catering -6.870 -6.000 -6.800 -6.800

Verkoop catering 1.589 1.500 800 800

Bijdragen koffiedrinken 1.217 1.200 1.200 1.200

Saldo catering -4.064 -3.300 -4.800 -4.800

Beheer en administratie

Bestuurskosten -4.538 -4.650 -3.700 -3.700

Portokosten -1.212 -1.500 -1.700 -1.900

Kantoorbenodigdheden en drukwerk -3.725 -3.200 -5.300 -4.000

Telefoonkosten -392 -400 -415 -450

ICT, Internet en publiciteit -4.001 -3.250 -2.800 -2.800

Administratie- en accountantskosten -3.498 -3.000 -3.900 -4.000

Afschrijvingskosten inventaris -712 -672 -672 -201

-18.079 -16.672 -18.487 -17.051

Geertebrief

Kosten Geertebrief -7.114 -8.000 -6.450 -6.500

Abonnementen Geertebrief 325 -325 255 -255

Saldo Geertebrief -6.789 -8.325 -6.195 -6.755

Afdracht landelijke organisaties

Quotum Remonstrantse Broederschap -23.265 -23.265 -22.500 -25.000

Afdracht NPB/VVP -455 -455 -455 -455

-23.720 -23.720 -22.955 -25.455

Exploitatie kerk overige subsidies en giften

Subsidie UBCD 4.500 4.500 4.500

K.F.Heinfonds 2.500 2.500

Elise Mathildefonds 5.000 5.000

Mij van Welstand 4.500 500 500

Giften kistorgel 2.500 3.120 661

rest subsidie gem.Utrecht onderhoud Gtk 4.303

15.803 15.620 13.161 0

Dotatie Voorziening onderhoud

Dotatie t.b.v. onderhoud -21.250 -25.000 -25.000 -25.000

Subsidie NRF groot onderhoud -14.102 -14.102 -14.102 -14.102

Bijdrage St. Fds Gtk aan renovatie/groot onderhoud -35.394 -7.500 0 -11.613

Overige subsidies en giften -15.803 -15.620 -13.161

Saldo verkoop/aankoop vleugels -2.339

-88.888 -62.222 -52.263 -50.715

onttrekking voorziening onderhoud en inventaris

T.b.v. onderhoud en inventaris 38.000 60.000

T.b.v. kistorgel 21.375

59.375 60.000


