
Jaarrekening 2017 Protestantse Gemeente Westervoort 

 
Op 5 september 2018 is de jaarrekening over 2017 goedgekeurd in 

de kerkenraad. Hieronder worden de inkomsten en uitgaven in een 

verkorte versie weergegeven en kort toegelicht. 

 

Jaarrekening 2017 

   

begroting  

 

  

2017 2017 2016 

 

INKOMSTEN (baten) 

 

  

 

Kerkbalans 76.897 76.000 76.900 

 

 

Collectes 4.629 6.000 5.843 

 

 

Giften 348 500 1.038 

 

 

Solidariteitskas 2.620 2.500 3.270 

 

 

Rente 2.261 2.400 2.514 

 

 

Inkomsten Dorpstraat 

Incidentele bate 

 

19.875 

8.030 

18.800 

0 

15.446 

0 

 

totaal inkomsten 114.660 106.200 105.011 

   

  

 

 

UITGAVEN (lasten) 

 

  

 

 

Kosten predikantsplaats 66.333 66.745 64.769 

 

 

Kosten Dorpstraat 14.608 17.259 15.424 

 

 

Kosten subraden 15.936 10.725 19.888 

 

 

Landelijke bijdragen 6.592 6.591 6.276 

 

 

Vergoedingen 6.647 6.200 6.353 

 

 

Bankkosten 1.268 900 1.334 

 

totaal uitgaven 111.384 108.420 114.044 

   

  

 

RESULTAAT 3.276 -2.220 -9.033 

 

  Het jaar 2017 is met een positief resultaat afgesloten en zeer sterk 

verbeterd t.o.v. 2016. Dit wordt veroorzaakt stabiele inkomsten, een 

incidentele bate en ook iets lagere uitgaven t.o.v. 2016. 

 

De toezeggingen en daadwerkelijke ontvangsten uit de actie 

Kerkbalans voor 2017 zijn nagenoeg gelijk aan 2016 en ook bijna 

gelijk aan de begroting. Dat is een prettige constatering.  

De collecteopbrengsten laten een daling zien. Deze daling kan 

echter worden verklaard doordat de opbrengst van de 

Eindejaarcollecte 2017 voor de ‘Stichting Schuldhulpmaatje’ is 



bestemd. Hierdoor is deze opbrengst niet als bate in 2017 

verantwoord, waardoor de collectebaten dalen. 

 

De totale inkomsten worden positief beïnvloed, doordat het geld op 

de bank rente oplevert. Het rentepercentage is echter wederom 

lager dan bij het opstellen van de begroting werd verwacht. 

Andere inkomsten onder de post ‘Inkomsten Dorpstraat’ komen 

uit de verhuur van de kerk, het Paalmanhuis en de pastorie. De 

inkomsten zijn in 2017 vooral hoger t.o.v. 2016, doordat de kerk 

vanaf december 2016 ook aan de Roemeens Orthodoxe Kerk wordt 

verhuurd. 

 

De ‘kosten predikantsplaats’ voor Ds. Arjen Hiemstra zijn 

nagenoeg gelijk aan de begroting en in lijn met de kosten in 2016. 

De ‘kosten Dorpstraat’ voor de kerk, het Paalmanhuis en de 

pastorie zijn t.o.v. 2016 en de begroting lager, met name door 

lagere verzekeringspremies. Een contractverlenging zorgde hiervoor. 

 

De kosten van de subraden betreffen o.a. de kosten voor 

gastpredikanten, de zanggroep, administratiekosten en kosten voor 

de vele kerkelijke activiteiten. De kosten in 2016 zijn inclusief de 

kosten van een jeugdwerkster. In de loop van 2016 liep het contract 

met haar af. In 2017 is ook € 4.000 opgenomen voor niet ontvangen 

toezeggingen uit Kerkbalans. 

De landelijke opgelegde bijdragen zijn redelijk stabiel. Deze 

bijdragen zijn enerzijds gekoppeld aan het aantal belijdende 

gemeenteleden en anderzijds aan bepaalde inkomsten. 

 

Voor vragen kunt u bij onderstaande personen terecht. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Ard Rougoor (penningmeester) 


