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Toelichting  

Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal 

Waarde broeders, 

Bijgaand bieden wij u de begroting 2018 aan. De begroting is door het College van 

Kerkrentmeesters (hierna CvK) in haar vergadering van 5 september 2017 voorlopig vastgesteld 

en is na akkoord op de TC-begroting in de vergadering van 13 november 2017 definitief 

vastgesteld. 

 

ALGEMEEN 

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van de situatie medio 2017. Gegeven het feit dat 

op het moment van vaststelling door het CvK van de begroting 2018 het beleidsplan 2018 – 2021 

nog niet door de Algemene Kerkenraad (hierna: AK) is vastgesteld is het nu niet duidelijk wat de 

financiële impact is op de begroting 2018.  De belangrijkste uitgangspunten voor 2018 zijn:  

 

1. Voor de collecte-opbrengsten 2018 is gerekend met de huidige ontwikkeling (afname)  

in de collecteopbrengsten, rekening houdend met het besluit van het CvK om de 

waarde van de collectebonnen met ca. 5% te verhogen. Hierbij wordt tevens 

verondersteld dat het aantal collecten op het collecterooster – in vergelijk met 2017 – 

wordt gehandhaafd. 

 

2. In de begroting van 2018 is gerekend met een realisatie van de vrijwillige bijdrage in 

overeenstemming met de toezegging 2017. De ontvangsten tot en met september 2017 

bevestigen dit beeld. 

 

Met de huidige ontwikkeling in de inkomsten – waarbij het CvK zorg heeft over de teruglopende 
collecteopbrengsten en zeer verheugd is met de toename van de vrijwillige bijdrage - is het 
mogelijk om voor 2018 een sluitende begroting te presenteren.  
 

In 2016 is het College van Kerkrentmeesters op verzoek van de Algemene Kerkenraad gestart 

met een onderzoek om te komen tot een duurzaam en bestendig vastgoedbeleid. In dit 

onderzoek is per wijkgemeente gekeken wat nodig is en welke investeringen noodzakelijk zijn. 

Naar verwachting zal voor het einde boekjaar door de AK worden ingestemd met her- en 

verbouwplannen in de Vredeskerk. De uitgaven hiervoor – geraamd op ca € 915.000 – zijn niet in 

de begroting 2018 meegenomen. Reden hiervoor is dat deze geactiveerd worden en via 

afschrijving tot aan restwaarde naar verwachting vanaf 2019 in de exploitatie worden 

verantwoord. 
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NADERE TOELICHTING BATEN EN LASTEN 

Baten 

Vrijwillige bijdragen 

Bij de begroting van de baten is uitgegaan van een stabiele opbrengst van de vrijwillige bijdragen 

en licht afnemende collecte-gelden. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het 

totaalbedrag aan vrijwillige bijdragen in de afgelopen 6 jaren in kaart gebracht, aangevuld met de 

begrote bedragen voor het lopende jaar (2016) en het komende jaar (2017). 

Voor 2018 is een bedrag begroot van € 1.175.000. Dit bedrag is in lijn met de toezegging en 

realisatie (september 2017) 2017. 

 

Collecten 

Het aantal collecten op de zondagse eredienst zal in 2018 naar verwachting gelijk zijn aan 2017. 

De extra collecte op de eerste zondag van de maand zal ook in 2018 worden gehouden. Verder is 

medio 2017 besloten de waarde van de “collectebonnen”  met ingang van 2018 met ca. 5% te 

verhogen. Gelet op de ontwikkeling van de collecte-opbrengsten in de laatste 3 jaren en 

bovengenoemde uitgangspunten is een lichte afname van de collecte-opbrengsten begroot voor 

2018. 
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Overige toelichting baten  

Door het staken van de exploitatie in Eltetho en de afname van het aantal pastorieën in eigen 

beheer zullen de baten uit onroerende zaken naar verwachting in 2018 afnemen . 

De opbrengsten uit rente zullen door de verkoop pastorie en volledige aflossing door de Diaconie 

van de lening op Markt 10 in 2018 toenemen. 

Lasten 

40- 41. Lasten kerkelijke gebouwen, overige eigendommen en inventarissen  

De lasten kerkelijke gebouwen zijn begroot op € 474.841 (2017B: € 275.723). De hierin opgenomen  

onderhoudskosten bedragen € 320.991 (2017B: € 119.823).  

De onderhoudskosten die voor dit jaar gepland zijn uit het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) 

hebben hun basis in de TC-begroting 2018. Zij zullen ten laste worden gebracht van de hiervoor 

gevormde onderhoudsvoorziening. Het reguliere kleine onderhoud van 2018 ad € 60.184  

(2017: € 47.390) is niet opgenomen in de MOP, dit komt ten laste van de exploitatie. Indien de  

verbouw- en herbouwplannen in de Vredeskerk door de AK worden bekrachtigd zullen de 

onderhoudskosten welke ten laste van de MOP komen significant lager zijn. 

42. Afschrijvingen 

De afschrijvingen zullen naar verwachting € 79.000  bedragen (2017B: € 73.000) en zijn in lijn met  

de geactiveerde bedragen.  

43. Pastoraat 

Basis voor de begroting is het aantal predikantsplaatsen van 8 fte. De kosten voor pastoraat 

dalen ten opzichte van de begroting 2017 met € 9.000. Deze afname wordt veroorzaakt door een 

afname van de inzet kerkelijk werkers. Extra inzet komt te vervallen omdat de grondslag hiervoor 

in 2018 niet meer aanwezig is. In de kosten pastoraat is rekening gehouden met de 

ondersteuning van activiteiten in De Poster en de Alledagkerk. 

44. Lasten kerkdiensten & Wijkactiviteiten 

De lasten betreffende kerkdiensten & wijkactiviteiten nemen licht af ten opzichte van de 

realisatie 2015. De kosten van deze activiteiten worden hoofdzakelijk vanuit de wijkkas 

opbrengsten gefinancierd. 

45. Verplichtingen / afdrachten andere organen 

Doordat de PKN de tarieven van het kerkrentmeesterlijk quotum en van de solidariteitskas niet 

heeft aangepast zullen de afdrachten in 2018 vrijwel gelijk zijn aan die begroot in 2017.  

46. Salarissen en vergoedingen 

Door invoering van het beleid om werkzaamheden zoveel als mogelijk door vrijwilligers te laten 

verzorgen zijn de kosten in voorgaande jaren teruggebracht. Deze kosten zijn nu stabiel. 
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47. Kosten beheer en administratie 

De kosten voor beheer en administratie zullen in 2018 naar verwachting afnemen. Reden hiervan 

is dat voor 2018 lagere kosten inzake website zijn begroot. 

53. Toevoegingen voorzieningen en fondsen 

De toevoegingen aan de voorzieningen zijn gebaseerd op de ingediende onderhoudsbegrotingen 

per wijk en nemen licht af door de verkoop van pastorieën. De toevoeging onderhoud pastorieën 

en kerken is in lijn met de actuele MOP voor 2018.  

De toevoegingen aan fondsen nemen toe. Door verbeterde uitsplitsing baten / lasten in de 

wijkkasen vindt er een betere toerekening van baten en lasten plaats. E.e.a. heeft geen impact op 

het exploitatieresultaat maar bevordert het inzicht. 

54. Onttrekkingen voorzieningen en fondsen 

De onttrekkingen aan de diverse onderhoudsvoorzieningen zijn in overeenstemming met de door 

de technische commissie opgestelde begrotingen per wijk voor 2018.  Zie voor nadere toelichting 

omtrent de omvang hetgeen is opgenomen onder 40 – 41 Lasten kerkelijke gebouwen. 

Voor de toename van de fondsen, zie hetgeen is opgenomen onder toevoeging fondsen. 

58. Overige baten en lasten 

Voor 2018 wordt rekening gehouden met baten uit het Kerkblad en de kerkradio van € 41.750 

(2017B: € 41.000).  
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Tot slot 

Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een begroting opgesteld die naar onze mening 

realistisch en haalbaar is. Wij zijn dankbaar voor de middelen die de gemeente ons verstrekt om 

het Woord van God te laten klinken in Veenendaal. Dankbaar dat we als Hervormde gemeente 

invulling mogen geven aan onze plannen. Daarbij wetende dat wij in al onze plannen afhankelijk 

zijn van onze God en Vader.  

Veenendaal, 13  november 2016 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

R. Reedeker   – voorzitter 
J. van Voorthuijsen   – secretaris 
G. Juffer    – penningmeester  
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