
Begroting 2019 Protestantse Gemeente Westervoort 

 
Op 9 januari 2019 is tijdens de kerkenraadsvergadering de 

begroting over 2019 goedgekeurd. De begroting geeft een 

opsomming van de verwachte inkomsten en uitgaven van onze kerk. 

Hieronder wordt de verkorte begroting toegelicht. 

 

Doordat de toezeggingen uit de actie Kerkbalans de afgelopen 

jaren afnemen en de uitgaven nagenoeg gelijk zijn, geeft de 

begroting voor 2019 een negatief resultaat. Een negatief resultaat 

was echter verwacht, maar de hoogte vergt nu wel de nodige 

aandacht.  

 

We hopen dat de toezeggingen (incl. giften zonder toezegging) uit 

kerkbalans 2019 hoger uitkomen dan de begrote € 71.000 om 

zodoende het negatieve resultaat te beperken. 

 

Begroting 2019 

  

Begroting Begroting Werkelijk 

  

2019 2018 2017 

 

INKOMSTEN (baten) 

  

  

 

Kerkbalans 71.000 75.000 76.897 

 

Collectes 4.900 6.000 4.629 

 

Giften 500 1.000 348 

 

Solidariteitskas 3.000 3.000 2.620 

 

Rentebaten 1.100 2.100 2.261 

 

Inkomsten gebouwen 

Incidentele bate 

19.650 

0 

19.650 

0 

19.875 

8.030 

 

Totaal inkomsten 100.150 106.750 114.660 

     

 

UITGAVEN (lasten) 

   

 

Kosten predikantsplaats 70.906 69.638 66.333 

 

Kosten gebouwen 15.270 15.604 14.608 

 

Kosten activiteiten 11.865 12.390 15.936 

 

Landelijke bijdragen 5.823 6.000 6.592 

 

Vergoedingen 5.350 5.450 6.647 

 

Bankkosten 1.400 1.400 1.268 

 

Totaal uitgaven 110.614 110.482 111.384 

     

 

RESULTAAT -10.464 -3.732 3.276 

 

  



De opbrengst uit ‘Collectes’ laat t.o.v. 2018 een daling zien, 

doordat de opbrengst uit de eindejaarcollecte in december 2019 

voor een extern doel zal zijn bestemd. 

De fors lagere ‘Rentebaten’ komen vooral door het verder dalende 

rentepercentage bij banken. 

De ‘Inkomsten gebouwen’ komen voort uit de verhuurde pastorie, 

de verhuur van het Paalmanhuis en de verhuur aan de Roemeens 

Orthodoxe Kerk. Af en toe wordt de kerk ook beschikbaar gesteld 

voor bijvoorbeeld een concert. 

De ‘Incidentele bate’ in 2017 ad € 8.030 betreft het restantbedrag 

na het opheffen van het kerkblad. 

 

De post ‘Kosten predikantsplaats’ heeft betrekking op de kosten 

voor onze predikant Arjen Hiemstra. De landelijk bepaalde kosten 

hangen ook af van het percentage dienstverband, dat 80% 

bedraagt. 

De ‘Kosten gebouwen’ voor de kerk, het Paalmanhuis en de 

pastorie stijgen licht door hogere energiekosten, ondanks het feit 

dat enkele maatregelen zijn getroffen (nieuwe CV-ketels en geen 

openstelling van de kerk meer in de winter). Incidentele uitgaven 

voor groot onderhoud, meubilair, geluid of verlichting kunnen het 

resultaat behoorlijk beïnvloeden. Erg grote uitgaven worden echter 

niet verwacht. 

De ‘Kosten activiteiten’ betreffen o.a. de kosten voor 

gastpredikanten, de zanggroep, administratiekosten en kosten voor 

de vele kerkelijke activiteiten, zoals de Top-2000-dienst. In 2017 

was ook € 4.000 opgenomen voor niet ontvangen toezeggingen uit 

Kerkbalans. 

 

De overige kosten voor 2019 zijn redelijk stabiel. Gezien de 

ontwikkeling van de resultaten zullen we als gemeente moeten 

zoeken naar besparingen of extra inkomsten én zeer bewust met de 

kosten moeten omgaan. 

 

Als u vragen heeft of nadere informatie wenst, dan kunt u contact 

opnemen met het College van Kerkrentmeesters. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Ard Rougoor (penningmeester) 


