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Verslag van het College van Kerkrentmeesters
Aan de Algemene Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Veenendaal
Waarde broeders,
Bijgaand bieden wij u de jaarrekening 2016 van onze Hervormde Gemeente aan. In dit
verslag gaan wij in op de financiële ontwikkelingen in 2016 ten opzichte van de begroting
2016 en het boekjaar 2015.
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Zoals u uit de staat van baten en lasten kunt afleiden hebben wij het jaar 2016 afgesloten
met een positief resultaat van € 12.618. Voor 2016 was een neutraal resultaat van € 0
begroot. Het verschil tussen de realisatie 2016 en de begroting 2016 laat zich als volgt nader
analyseren:
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Ad 1.
Baten uit onroerende zaken zijn lager dan de begroting 2016. De daling is met name
veroorzaakt door lagere verhuuropbrengsten uit Eltheto en de andere wijkgebouwen. De
verhuur van het gebouw Bethel bij de Julianakerk aan Kinderdagverblijf Kwink is eind 2015
gestopt. Deze opbrengst was nog wel begroot voor 2016, waardoor het verschil mede is
ontstaan. Sinds najaar 2016 huurt ICF het gebouw De Hoeksteen wat weer voor een
aanvullende opbrengst zorgde die het vertrek van Kwink echter niet kon compenseren.
Ad 2.
Deze post dient in relatie met Ad. 12 gezien te worden. De rente op spaarrekeningen is in
2016 verder gedaald. De rente op de lening van de diaconie is daaraan gekoppeld en
daardoor is de ontvangst daarvan ook lager dan begroot. Toch zijn er verhoudingsgewijs
goede opbrengsten doordat er een oude vaste rente afspraak is met een bank.
Ad 3.
De bijdragen levend geld zijn in totaliteit iets hoger dan begroot voor 2016. De opbrengst uit
de vrijwillige bijdrage is hoger dan verwacht wat tot dankbaarheid stemt. Daarentegen laten
de opbrengsten van collecten in kerkdiensten een dalende trend zien. De ontvangen giften
zijn in totaliteit op een hoger bedrag uitgekomen dan verwacht. Met name activiteiten van
de wijken die via de wijkkassen lopen en het jeugdwerk laten een hogere opbrengst zien dan
in de begroting was opgenomen.
Ad 4.
Door te zenden collecten. Hier staat een bedrag dat voor 2016 niet was begroot. Sinds najaar
2016 worden de missionaire collecten niet meer door de Diaconie, maar onder
verantwoording van het College van Kerkrentmeesters financieel afgewikkeld. Daardoor
moeten ze ook in dit jaarverslag worden verwerkt. Het betreft gelden die hier als opbrengst
worden getoond, maar hetzelfde bedrag wordt doorgestort naar de doelen waarvoor
gecollecteerd werd. Verantwoording onder de overige lasten (Ad. 16).
Ad 5.
De ontvangen subsidies zijn gelijk aan de begroting. De overige bijdragen zijn hoger dan
begroot. Oorzaak is dat voor 2016 de opbrengsten uit oud papier laag zijn ingeschat.
Ad 6.
De lagere kosten voor kerkelijke gebouwen hebben voornamelijk als oorzaak dat een aantal
begrootte onderhoudswerkzaamheden aan de kerkgebouwen en de wijkcentra niet
uitgevoerd hoefden te worden.
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Ad 8.
De afschrijvingen zijn hoger dan de begroting doordat in de begroting is uitgegaan dat
investeringen direct als kosten zouden worden verantwoord. Wel zijn een aantal
aangeschafte zaken, zoals het hek om de Oude Kerk en de vleugel in de Westerkerk
aangeschaft en direct geheel afgewaardeerd omdat er in fondsen geld voor beschikbaar was.
Ad 9.
De kosten voor het pastoraat zijn € 4.100,- hoger dan begroot. Bijna alle kosten van deze
groep liggen goed in de buurt van het begrootte bedrag. Dit met uitzondering van de kosten
voor het beroepingswerk. Door de komst in 2016 van de predikanten Ten Hove en Van
Blijderveen waren de werkelijke uitgaven hoger.
Ad 10.
De toename van de lasten kerkdiensten, catechese etc. wordt voornamelijk veroorzaakt
door hogere uitgaven aan het jeugdwerk en het wijkwerk. De bijdragen aan andere organen
zijn hoger dan begroot door nieuwe bijdragen aan de Poster en de Alledagkerk.
Ad 11.
Geen opmerkingen. Bij deze post zijn de kosten gelijk aan de begroting.
Ad 12.
De hogere kosten van salarissen en vergoedingen zitten voornamelijk in de kosten van
administratief personeel. Daarnaast waren de kosten voor BHV ed. in de kerkgebouwen niet
begroot.
Ad 13.
Kosten van beheer en administratie zijn € 7.042,- lager dan begroot. Grootste oorzaak is dat
de vernieuwing van de website die was begroot niet in 2016 is afgerond. Dit zal in 2017 zijn.
Het deel van de kosten dat nog volgt is doorgeschoven naar de de begroting van 2017.
Ad 14.
De rentelasten zijn lager ten opzichte van de begroting. De gehanteerde rentetarieven aan
de fondsen zijn lager doordat de marktrente wordt gevolgd zoals is afgesproken.
Ad 15.
De lasten uit hoofde van mutaties in fondsen en voorzieningen zijn in lijn met de begroting.
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Ad 16.
De overige lasten en baten bestaan onder andere uit het saldo van baten en lasten uit
hoofde van het Kerkblad en de kerkradio. De baten uit de kerkradio zijn hoger doordat er
geen afschrijvingskosten meer zijn. Als gevolg van het toenemende gebruik van het internet
neemt het aantal aansluitingen wel af.
Hier is ook een last opgenomen voor de indexering van pensioenen voor een totaal bedrag
van € 10.459. De door te betalen missionaire collecten worden hier verantwoord.
Ook een niet te begroten post als ontvangst van ziekengeldvergoeding van onze verzekering
wordt hier verantwoord.
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Ontwikkelingen ten opzichte van voorgaand boekjaar
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Baten
De baten zijn ten opzichte van 2015 met € 58.654 gestegen. Deze stijging komt voort uit
hogere rentebaten en bijdragen levend geld (vrijwillige bijdrage, collecten). Onder door te
zenden collecten worden met ingang van september2016 de missionaire collecten
verantwoord die voorheen bij de diaconie werden opgenomen. De subsidies en bijdragen
zijn gedaald ten opzichte van 2015.
Lasten kerkelijke gebouwen
De lagere kosten betreffende lasten kerkelijke gebouwen zijn voornamelijk veroorzaakt
doordat gepland onderhoud (nog) niet werd uitgevoerd.
Pastoraat & kosten wijkwerk
De kosten van pastoraat zijn ten opzichte van 2015 gestegen doordat in 2016 alle vacatures
van predikanten zijn vervuld. De kosten van vestiging en vertrek van predikanten zijn
daarom ook dit jaar hoog.
Lasten kerkdiensten, catechese, etc.
Deze lasten zijn in 2016 gestegen ten opzichte van 2015. Dit wordt verklaard door bijdragen
aan de Poster en de Alledagkerk in 2016 en een toename in de kosten van wijkwerk
(wijkkassen) en Jeugdwerk.
BALANS PER 31 december 2016
Onroerende zaken
Er wordt een voorzichtige wijze van waarderen van de onroerende zaken, kerken en
wijkgebouwen gehanteerd op restwaarde. De pastorieën worden op 60% van de getaxeerde
WOZ-waarde gewaardeerd. De waardeontwikkeling is na de crisis nu voor de tweede maal
positief geweest. Dit gaf een positief resultaat van € 15.600 op de in de jaarrekening gehanteerde boekwaarde. De pastorieën aan de Kerkewijk 102 en op De Deel 19 zijn verkocht.
Financiële vaste activa
Onder de financiële vaste activa is de door de Hervormde Gemeente Veenendaal aan de
Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal verstrekte lening inzake de aankoop van Markt
10 verantwoord. Op balansdatum resteert een bedrag van € 394.742. Als zekerheid op deze
verstrekte lening heeft de Hervormde Gemeente Veenendaal 1ste hypotheek verkregen op
het pand Markt 10 en het pand Zandstraat 157.
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Geldmiddelen
De geldmiddelen worden aangehouden op lopende rekeningen en internet spaar rekeningen
bij verschillende banken om het risico te spreiden. Het hoge saldo op de betaalrekening van
SNS-bank heeft te maken met de hogere rentevergoeding op deze rekening, gebaseerd op
afspraken die in het verleden zijn gemaakt.
Eigen vermogen
Het vrij vermogen en reserves van de Hervormde Gemeente bedraagt per 31 december 2016
€ 5.283.769 en is ten opzichte van 31 december 2015 toegenomen met € 616.565. Het
vermogen is toegenomen door ontvangen legaten en giften, vrijval van reserves door de
verkoop van de pastorieën aan de Kerkewijk 102 en De deel 19, de positieve herwaardering
van de pastorieën en de bestemming van het resultaat. De legaten en giften zijn
rechtstreeks toegevoegd aan de algemene- of de bestemmingsreserves.
Het eigen vermogen bestaat hiermee per 31 december 2016 voor € 2.538.349 uit vrije
reserves, € 532.410 uit herwaarderingsreserves (waardeveranderingen ten aanzien van de
aankoopwaarde van de pastorieën) en € 2.213.010 uit bestemmingsreserves. In de
bestemmingsreserves is een bedrag ad € 800.000 aangewezen voor pastoriebeleid. Deze
voorziening wordt aangehouden voor het geval een (nieuw te beroepen) predikant wel weer
gebruik wil maken van een pastorie.
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Fondsen en voorzieningen
Op balansdatum zijn de fondsen en voorzieningen door het college beoordeeld op de mate
waarin deze toereikend zijn. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is gebaseerd op de
actuele meer jaren onderhoudsplanning (M.O.P.).
VERWACHTINGEN
Het jaar 2016 is financieel bevredigend afgerond. Belangrijk in dit verband is het op peil
blijven van de bijdragen van de actie Kerkbalans, waarbij de toezeggingen voor 2017 zelfs
een stijging van 5% te zien geeft. met minder gevers wordt er meer bijgedragen, een reden
om dankbaar te zijn. Deze trend zal zich naar verwachting de komende jaren stabiliseren.
Daarmee komt er ruimte om vanuit het nu aanwezige vermogen te gaan investeren in de
opbouw, verdieping en versterking van de gemeente. Investeringen die dan in de jaren erna
ook vruchten moeten afwerpen in de bijdragen aan de inkomsten voor de exploitatie. Het
komende Beleidsplan 2018-2021 zal de aanzetten daarvoor moeten geven die dan vertaald
kunnen worden in een meerjarenbegroting voor die periode.
SLOTOPMERKINGEN
In het jaar 2016 heeft de gemeente ons met haar bijdragen ruim in staat gesteld om
uitvoering te geven aan de begrote activiteiten gericht op het kerk zijn hier in Veenendaal.
Daarom kunnen we met vertrouwen naar de toekomst kijken. We stellen ons vertrouwen
biddend op de Heere en wensen de Algemene Kerkenraad Gods wijsheid toe bij het
leidinggeven aan onze gemeente.
Wij zijn de Heere, onze God, dankbaar dat we als gemeente in 2016 konden en mochten
investeren in de Woordverkondiging en alle arbeid daar omheen. Wij vertrouwen in ons
werk op de Koning van de Kerk en verwachten Gods zegen binnen onze Hervormde
Gemeente en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk wereldwijd.

Veenendaal, mei 2017
Namens het College van Kerkrentmeesters,
R. Reedeker
J. van Voorthuijsen
G. Juffer

– voorzitter
– secretaris
– penningmeester
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VERKLARINGEN

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS van de Hervormde Gemeente te Veenendaal
verklaart,
Dat de ontwerp-rekening over het jaar 2016 ingevolge Ordinantie 11-7 van de Kerkorde van
de Protestantse Kerk in Nederland door hem is samengesteld en
aangeboden aan de Algemene Kerkenraad.

Veenendaal,

R. Reedeker, (voorzitter)

J. van Voorthuijsen (secretaris)

DE ALGEMENE KERKENRAAD van de Hervormde Gemeente te Veenendaal heeft deze
rekening vastgesteld in de vergadering van ……………………………
De rekening zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan het Regionale College
voor de behandeling van beheerszaken.
Een samenvatting van de rekening zal in de gemeente worden gepubliceerd.
De volledige rekening zal gedurende vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.

Veenendaal,

Ds. W.G. Teeuwissen (preses)

A. de Vrij (scriba)
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALINGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van het uitgangspunt van historische kosten en met
inachtneming van de Handleiding Opstellen Begroting en Jaarrekening van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN).
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden in beginsel tegen verkrijgingsprijs in de balans
opgenomen, verminderd met afschrijvingen. Verder worden de volgende uitgangspunten
toegepast:
-

Op de kerken en wijkgebouwen wordt niet meer afgeschreven omdat de restwaarde is
bereikt.
De kosten van vervanging van de installaties en inventarissen van de kerkelijke
gebouwen worden geactiveerd en hierop wordt jaarlijks afgeschreven.
De pastorieën worden gewaardeerd op 60 % van de geldende taxatiewaarde volgens de
Wet Waardering Onroerende Zaken.
Gebouwen welke worden gehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen de
directe opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen verstrekte leningen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
Vermogen
Bestemmingsreserve algemeen
Bestemmingsreserves worden gevormd om vermogen af te zonderen waaraan een
specifieke bestemming wordt gegeven om in de toekomst een specifiek project te
realiseren. Kenmerkend is (in onderscheid tot de fondsen) dat bestemmingsreserves
worden gevormd vanuit de resultaatbestemming (en dus niet ten laste van de staat van
baten en lasten). De bestemmingsreserves zijn bestemd voor toekomstige aanwijsbare
bijzondere uitgaven voor de betreffende wijk en/of kerkgebouw.
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Bestemmingsreserve Veenendaal-Oost
Vanaf 2012 is het bestemmings- en spaarfonds Veenendaal-Oost ondergebracht onder het
eigen vermogen. Het fonds is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de nieuwbouwwijk Veenendaal-Oost.
Bestemmingsreserve pastoriebeleid
Specifiek is een bestemmingsreserves gevormd voor pastoriebeleid. Deze voorziening wordt
aangehouden voor het geval een (nieuw te beroepen) predikant wel weer gebruik wil
maken van een pastorie in een wijk die niet meer beschikt over een pastorie. De reserve
heeft de omvang om twee pastorieën te kunnen verwerven.
Herwaarderingsreserve
De herwaarderingsreserve, opgenomen onder het Vermogen, is bestemd om toekomstige
wijzigingen in de waardering van de pastorieën op te vangen.
Fondsen
Fondsen onderscheiden zich van het eigen vermogen doordat het afgezonderde financiële
middelen zijn om daarmee te zijner tijd de middelen ter beschikking te hebben op specifieke
projecten te realiseren. Kenmerkend is dat ze veelal worden gevormd uit van derden
specifiek verkregen middelen. Fondsen onderscheiden zich van voorzieningen doordat de
verplichting de gelden aan te wenden niet een verplichting tegenover derden is, maar het
betreft een bestedingsverplichting als gevolg van het specifiek labelen van gelden. De
bestemming van het fonds kan niet worden gewijzigd.
De verwerkingswijze met betrekking tot fondsen is als volgt:
- Specifieke inkomsten worden rechtstreeks toegevoegd aan het fonds
- Bij besteding van de gelden worden de betalingen ten laste van de staat van baten en
lasten geboekt. De onttrekking aan het fonds wordt daartegenover ten gunste van de
staat van baten en lasten geboekt.
- Ingeval de gelden aan investeringen worden besteed, wordt de onttrekking ten
gunste van de staat van baten en lasten geboekt en wordt er in de vorm van extra
eenmalige afschrijvingen de besteding ten lasten van de staat van baten en lasten
geboekt.
De fondsen zijn gevormd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven:
- Het Fonds Julianakerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Julianakerk, Maranatha en/of Bethel.
- Het Fonds Oude Kerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Oude Kerk.
- Het Fonds Vredeskerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Vredeskerk, De Hoeksteen en/of Shalom.
- Het Fonds Sionskerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Sionskerk.
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-

-

-

Het Fonds Westerkerk is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Westerkerk.
Het Fonds Veenendaal-Oost is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere
uitgaven ten behoeve van Veenendaal-Oost.
Het Verjaardagsfonds is bestemd voor een door het bestuur van het
Verjaardagsfonds te bepalen doel binnen de Hervormde Gemeente Veenendaal.
Het Fonds CEC is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven ten
behoeve van de Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente
Veenendaal.
Het Fonds Jeugdraad is bestemd voor toekomstige aanwijsbare bijzondere uitgaven
ten behoeve van de Hervormde Jeugdraad van de Hervormde Gemeente
Veenendaal.
De Wijkkassen zijn bestemd voor de wijk gebonden kosten van de betreffende
wijkgemeente.

Voorzieningen
De voorziening voor pensioenen is - wat de verplichting wegens het weduwepensioen
betreft - berekend op actuariële basis. De gehanteerde uitgangspunten zijn toegepast zoals
gebruikt bij commercieel toegestane berekeningen:
- Leeftijdsterugstelling op vrouwentafel – 6 jaar
- Rekenrente 4%
- GBM/GBV 2009-2014
De voorzieningen voor onderhoud worden gevormd om toekomstige grote
onderhoudsuitgaven gelijkmatig over de jaren te verdelen.
Overige posten
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
RESULTAATBEPALING
-

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.
Bij het Verjaardagsfonds en de wijkkassen wordt het kasstelsel gehanteerd.

STELSELWIJZIGING
In het boekjaar is de voorziening voor pensioenen gewaardeerd op basis van commerciële
uitgangspunten en derhalve niet langer op fiscale uitgangspunten. Het effect hiervan ad
€ 21.387 is geheel in het boekjaar 2016 verwerkt.
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Hervormde Gemeente
Veenendaal
20 Eigen Vermogen en reserves
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Bij het uittreden van de Diaconie uit de Stichting Bouwen en Bewaren is bepaald dat de
diaconie recht heeft op een evenredig deel van de opbrengst bij verkoop van Eltheto. Bij
liquidatie van de Stichting Bouwen en Bewaren is dat recht door de Hervormde Gemeente
Veenendaal erkend. Dit recht wordt in 25 jaar, met 4% per jaar vanaf 1 januari 2007
afgebouwd. Dit impliceert dat de Diaconie met ingang van 1 januari 2032 geen aanspraak
meer heeft op enig deel van een eventueel overschot bij vereffening.
Huurverplichtingen:
-

Ontmoetingshuis, de huurverplichting loopt tot 31 augustus 2019 en de jaarlijkse huur
bedraagt € 15.125.
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OVERZICHT VAN DE VERZEKERDE WAARDEN PER 31 DECEMBER 2015
VERZEKERDE WAARDEN
GEBOUWEN ORGEL INVENTARIS
€
€
€

PREMIE
€

