Begroting 2018
Onderstaande staat van baten en lasten van de Protestantse Gemeente Voorhout geeft via de kolom
begroting 2018 inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het begrotingsjaar 2018. De kolom rekening 2016 geeft inzicht in de daadwerkelijk in 2016 gerealiseerde
ontvangsten en bestedingen.

Nadere toelichting baten en lasten rekeningen
Baten
Opbrengsten uit bezittingen. Alle opbrengsten met betrekking tot het kerkgebouw en het verenigingsgebouw/kerkelijk centrum De Verdieping (inclusief winkel). Ook rentebaten worden hier
geboekt.
Bijdragen gemeenteleden. Alle vormen van financiële bijdragen vanuit de gemeente, inclusief die
voor collecten in kerkdiensten en legaten.
Baten begraafplaats. Betreft de naar verwachting dit jaar vrijvallende grafrechten.

Lasten
Bestedingen pastoraat. Alle kosten samenhangend met de predikant en met alternatieve
preekvoorziening (gastpredikanten).
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk. De kosten die samenhangen met de
kerkelijke activiteiten, zoals de kerkdiensten, catechese, wijk-/gemeenteavonden en het jeugdwerk.
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk. Deze lasten betreffen zaken als de verplichte
bijdragen en afdrachten in het kader van het kerkrentmeesterlijk quotum en de solidariteitskas.
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen). Het betreft hier alle kosten samenhangend met
het beschikken over en het gebruik van onze gebouwen (kerkgebouw, het Boerhaavehuis/pastorie
en het verenigingsgebouw De Verdieping), zoals afschrijving, incidenteel onderhoud, reservering
groot onderhoud, energie, belasting, verzekering, etc.
Salarissen (organist, e.d.). Op deze post worden de vergoedingen voor de organisten verantwoord.
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente. Alle kosten met betrekking tot het beheer en
het voeren van de administratie over onze kerkgemeenschap komen ten lasten van deze post. Dat
geldt ook voor de jaarlijkse bankkosten en verschuldigde rente op leningen.
Overige eigendommen en inventarissen. Op deze post worden de lasten van de overige
eigendommen (begraafplaats) en inventarissen (inclusief afschrijving) begroot. In tegenstelling tot de
voorgaande jaren zijn in 2018 geen uitgaven voor groot onderhoud aan de begraafplaats begroot.
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