
Jaarrekening 2014 Protestantse Gemeente Westervoort 

 
Op 29 juni 2015 is de jaarrekening over 2014 goedgekeurd in de 

kerkenraad. Hieronder worden de inkomsten en uitgaven in een 

verkorte versie weergegeven en kort toegelicht. 

 

Jaarrekening 2014 

  

31-12 begroting 31-12 

 

  

2014 2014 2013 

 

INKOMSTEN (baten) 

 

  

 

kerkbalans 79.135 80.000 79.928 

 

 

collectes 4.835 6.000 5.250 

 

 

giften 55 500 390 

 

 

solidariteitskas 3.780 3.750 3.400 

 

 

rente 5.601 6.500 7.383 

 

 

inkomsten Dorpstraat 13.476 19.000 17.590 

 

totaal inkomsten 106.882 115.750 113.941 

   

  

 

 

UITGAVEN (lasten) 

 

  

 

 

kosten predikantsplaats 66.343 65.641 67.843 

 

 

kosten Dorpstraat 14.602 19.333 22.637 

 

 

kosten subraden 25.372 23.125 15.703 

 

 

landelijke bijdragen 6.555 6.555 6.862 

 

 

vergoedingen 7.898 8.150 8.464 

 

 

bankkosten 1.166 1.000 1.109 

 

totaal uitgaven 121.936 123.804 122.618 

   

  

 

RESULTAAT -15.054 -8.054 -8.677 

 

  Het jaar 2014 is met een sterk negatief resultaat afgesloten. Dit 

wordt veroorzaakt door fors lagere inkomsten en ook iets lagere 

uitgaven. 

 

De toezeggingen en daadwerkelijke ontvangsten uit de actie 

Kerkbalans voor 2014 zijn nagenoeg gelijk aan 2013 en ook bijna 

gelijk aan de begroting. Dat is een prettige constatering.  

De collecteopbrengsten laten een daling zien. Deze daling kan 

worden verklaard doordat de opbrengst van de Eindejaarscollecte 

2014 ad € 1.194 voor het ‘Groot onderhoud’ voor de kerk en het 

orgel in 2015 is bestemd. Hierdoor is deze opbrengst niet als bate in 

2014 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 voor de kerk komen uit de verhuur van de kerk, 

het Paalmanhuis en de pastorie. De inkomsten zijn in 2014 vooral 

lager t.o.v. 2013 door het wegvallen medio 2013 van de 

huuropbrengsten van de prikpost. Een nieuwe frequente huurder 

zorgde in 2014 nog niet voor hogere huurinkomsten. 

 

De ‘kosten predikantsplaats’ voor Ds. Arjen Hiemstra zijn 

nagenoeg gelijk aan de begroting en de kosten in 2013. 

De ‘kosten Dorpstraat’ zijn t.o.v. 2013 en de begroting fors lager, 

door lagere energie- en onderhoudskosten. De fors lagere energie-

kosten komen door een lager verbruik door een nieuwe en zuinige 

CV-ketel, een zachte winter en het beperken van de vrijdagse 

kerkopenstelling. Eén van de in 2013 genomen maatregelen is dat 

deze openstelling voortaan is beperkt van april tm september.  

De onderhoudskosten voor de aanpassing van de geluidsinstallatie 

en de vervanging van de bomen bij de kerk zijn gefinancierd met 

een deel van het legaat dat in 2011 is ontvangen. Deze kosten 

hebben dus geen invloed op het resultaat over 2014. 

 

De kosten van de subraden zijn inclusief de kosten van onze 

jeugdwerkster Brianne Geurtse. Omdat zij in de loop van 2013 is 

begonnen zijn deze kosten in 2014 hoger dan in het jaar ervoor.  

De landelijke opgelegde bijdragen zijn lager dan in 2013. 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, 

Michaël Nederhof (administrateur) 

Ard Rougoor (penningmeester) 


