Jaarrekening 2018 Protestantse gemeente te Voorhout

Onderstaande jaarrekening is, nadat deze op onze website en bij de voorzitter van het College van
Kerkrentmeesters ter inzage heeft gelegen, op 21 mei jl. in de kerkenraadsvergadering vastgesteld.

Voor 2018 werd aanvankelijk een tekort van € 4.050,= begroot. Door hogere inkomsten en een strakke
beheersing van de kosten kon het jaar 2018 uiteindelijk met een overschot van € 29.278,= eindigen.
De inkomsten levend geld lieten in het jaar 2018 met een saldo van € 92.059,= t.o.v. 2017 ad € 96.336,=
weliswaar een daling zien, maar in 2017 was er wel sprake van een ontvangen legaat van € 6.305,=.
Abstraheren we hiervan dan blijkt dat de inkomsten levend geld zijn gestegen, vooral door een met
€ 3.076,= (plus 4%) gestegen kerkelijke bijdrage en een bijzonder goed geslaagde oudejaarscollecte
(een stijging van € 845,= in 2017 naar € 1.385,= in 2018, ofwel plus 64%). De vrijval van inkomsten
vanuit onze begraafplaats ad € 14.971,= stegen harder dan we aanvankelijk hadden voorzien.
Aan de kostenkant hadden we een aantal éénmalige uitgaven, zoals die in 2017 onder meer t.b.v. de
onderhoud van de kerk en de begraafplaats waren geboekt (saldo incidentele lasten minus baten 2017
was € 24.825,=), niet meer. Daarentegen waren wel een aantal andere uitgaven begroot waarbij er,
toen de opzegging van de huur van de winkelruimte aan de Herenstraat bekend werd, op de uitgaven
strak werd bezuinigd. U moet daarbij onder meer denken aan het niet uitvoeren van begroot extra

intern onderhoud aan ons kerkelijk centrum De Verdieping (begroot € 10.000,=, uitgave € 3.230,=),
besparing op kerkelijke activiteiten en uitgaven. Daarnaast viel de quotumafdracht met bijna € 900,=
minder dan in 2017 mee en hebben we naast de energiebelasting over 2017/2018 van ons kerkgebouw
en De Verdieping deze tevens over de voorgaande 5 jaar teruggevraagd en uit hoofde daarvan ook
daadwerkelijk een bedrag van ad € 6.387,= ontvangen, geboekt als incidentele bate. Zonder deze
laatste meevaller zou het overschot nog op bijna € 23.000,= zijn uitgekomen, hetgeen in jaren niet is
gebeurd.
Na de in de jaarrekening 2017 uitgevoerde correctie blijkt uit de balans dat de onderhoudsfondsen en
de verplichtingen uit hoofde van ontvangen grafrechten weer volledig zijn afgedekt door onze banksaldi. Aan de onderhoudsfondsen kerk en pastorie werd t.l.v. de inkomsten € 12.677,= toegevoegd.
Naast een overschot van € 63,= vanuit de kerkklok actie werden daarnaast de ontvangen onderhoud
subsidies ad € 5.876,= eveneens aan de onderhoudsfondsen toegevoegd. De over de periode 2013 t/m
2018 voor het onderhoud van het baarhuisje ontvangen subsidietoezegging is in 2019 ambtshalve op
het ontvangen subsidiebedrag van € 19.763,= vastgesteld en daarmee definitief. De in het
onderhoudsfonds opgenomen subsidiebedrag voor het kerkgebouw ad € 16.575,= wordt pas in 2020
definitief vastgesteld en heeft tot die tijd nog een voorlopig karakter. Aan het onderhoudsfonds voor
de pastorie werd t.b.v. schilderwerk € 4.390,= onttrokken. Per saldo stegen de onderhoudsfondsen in
2018 met € 14.226,=.
Voor de bij de stichting van ons kerkelijk centrum met de diaconie aangegane lening ad € 136.134,=
werd in 2018 een nieuwe langjarige rentevergoeding afgesproken. In 2003 was bij het aangaan van de
overeenkomst al een aflossing op de lening overeengekomen: aflossing in 20 jaar, voor het eerst op
31-12-2018. Om rente te besparen werd de aflossing in 2018 eerder gedaan, terwijl in 2018 ook al de
aflossing voor 2019 werd voldaan. De lening kwam daardoor per 31-12-2018 uit op € 122.521,=.
Het overschot van de inkomsten minus de uitgaven van € 29.278,= wordt toegevoegd aan het eigen
vermogen welke daarmee uitkomt op een bedrag van € 53.832,=. Dit bedrag dient onder meer als
buffer om het voor 2019 voorziene tekort af te dekken.
De jaarrekening werd op 7 mei 2019 door de heren Willem Bakker en Wim Haasnoot gecontroleerd.
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