




Het resultaat over 2017

De jaarrekening over 2017 laat een positief resultaat zien van € 49.071. Begroot was een 

negatief resultaat, te weten € 72.550. Het verschil van € 121.600 is aanzienlijk en behoeft 

daarom toelichting. 

Het verschil is allereerst veroorzaakt door andere uitgangspunten bij het opstellen van de 

begroting over 2017 in oktober 2016. Bij het opstellen van de begroting voor 2017 is uitgegaan 

van 1 FTE pastoraal werker voor het gehele jaar. In 2017 is echter een pastoraal werker voor 

50% ingezet en dan nog slechts tot en met oktober 2017, dus op jaarbasis 0,4 FTE. Verder is 

uitgegaan van verkoop van De Ark kort na de sluiting in februari 2017. Wegens uitstel van de 

overdracht is gebouw De Ark in overleg met de voorziene koper vanaf medio 2017 verhuurd aan 

de Stichting Kringloop, hetgeen flinke huurinkomsten heeft gegenereerd. De verkoop wordt nu 

voorzien eind 2018.

Verder werd uitgegaan van het starten van de verbouw/nieuwbouw van Laan 12 tot woning. 

Omdat daarmee de jeugd geen gebruik meer zou kunnen maken van Laan 12 zou een 

vergaderruimte in de tuin van Laan 12 worden geplaatst. In plaats daarvan is het podium van de 

Beuk geschikt gemaakt als ruimte voor de jeugd door middel van het plaatsen van een 

geluiddichte schuifwand en geluidsisolatie van muur en dak.

Niet alleen andere begrotingsuitgangspunten veroorzaken het grote verschil tussen jaarrekening 

en begroting. Ook is een aanzienlijk hoger bedrag aan Kerkbalans en collecten ontvangen dan 

begroot en is sprake van aanzienlijk meer inkomsten uit de ter beschikkingstelling van de 

Vredeskerk aan derden. Ook in de kostensfeer zijn nog verbeteringen zichtbaar, dit o.a. door 

meer inzet van vrijwilligers.

De invloed op de cijfers laat zich als volgt samenvatten:

 ontvangen huur kerkgebouw De Ark: € 13.500

 meer inkomsten Kerkbalans: € 18.800

 meer inkomsten collecten: € 5.000

 minder kosten pastoraal werker: € 47.500

 minder kosten vanwege nietdoorgaan   extra vergaderruimte: € 3.000

 minder kosten gebouwen (deels eenmalig): € 12.700

 minder uitgaven voor kerkelijk werk: € 5.000

 minder personeelskosten door inzet vrijwilligers: € 2.400

 bijzondere bate,   verkoop reeds afgeschreven inventaris Ark € 5.000

 overige kosten / inkomsten € 8.700

Totaal verschil € 121.600

Een en ander is terug te zien in de grafiek op de volgende pagina.

We merken op dat deze meevallers voor het overgrote deel eenmalig zijn.

Afronding realisatie aanpassingen Vredeskerk en Beuk

Met aanleg van de parkeerplaats en het plaatsen van een glazen vouwwand in de gang van de 

Beuk (t.b.v. de kindercrèche en als extra vergaderruimte), een vouwwand op het podium van de 

Beuk en geluidsisolatie van het podium (t.b.v. de jeugd) is in 2017 de nieuwbouw afgerond. Ook 

de restauratie van de ramen in de Vredeskerk is in 2017 afgerond. De eerste voorbereidingen 

voor renovatie van het pand Laan 12 tot woning zijn gedaan.

Mooie ontwikkelingen al met al.

Levend geld

Het College is vooral verheugd over de gestegen opbrengst Kerkbalans. Dit ondanks het 

teruglopende ledental.

Aan Kerkbalans is in 2016 verantwoord € 211.368 en in de rekening over 2017 € 218.846.

Voor wat betreft de collectes valt een lichte daling te constateren.

Kosten

Ten aanzien van de kosten is reeds opgemerkt dat deze in veel categorieën lager zijn dan de 

ramingen van de begroting. Het besef dat, met de jaarlijkse tekorten, het geld zorgvuldig moet 

worden besteed is zeker aanwezig. Ook het feit dat veel gemeenteleden vrijwillig bepaalde 

taken op zich hebben genomen, heeft aan de kostenreductie bijgedragen.



Kerkblad

Het tekort op het kerkblad "Ontmoeting" blijft ongeveer gelijk. In 2016 bedroeg het tekort 

€ 2.316. In 2017 nog € 1.944.

Kosten pastoraat

Hierin zijn opgenomen de traktementen van ds. Boevé (fulltime), ds. Vlieger (33%) en ds. van 

Buuren (als pastoraal werker tot en met oktober voor 50%).

Burgerlijke huwelijken

De verhuur van de Vredeskerk in 2017 voor burgerlijke huwelijken leverde netto € 2.571 op. 

Wederom een mooi resultaat. Dank voor de inzet door de vrijwilligers.

Boekentafel

We willen zeker ook de bijzondere baten noemen, die we ook in 2017 weer mochten ontvangen 

van de organisatie van de boekentafel (€ 700). Met dank aan de vrijwilligers, die dit realiseerden.

Afschrijvingen en voorzieningen

Het resultaat van 2017 wordt in belangrijke mate beïnvloed door afschrijvingen en toevoegingen 

aan onderhoudsvoorzieningen, waaruit uiteraard de grootonderhoudskosten worden betaald. In 

2017 is aan de voorziening voor De Ark niet meer gedoteerd, vanwege voorgenomen verkoop.

De toekomst van de PGO

Met ingang van 1 februari 2018 beschikt de PGO weer over een fulltime pastoraal werker. Het 

College meent dat voor een fulltime werker ruimte was te vinden in de begroting. Van jaar tot 

jaar zullen we bezien hoe we aan het pastoraat invulling kunnen geven.

We willen de komende jaren inzetten op andere vormen van fondsen werven, zoals een stichting 

"Vrienden van de Vredeskerk". Van belang is wel, dat ook de gemeente bijdrage zal moeten 

(blijven) leveren om het pastoraat in zijn huidige vorm in stand te kunnen houden.

Voor 2018 moeten we uitgaan van een daling van de inkomsten Kerkbalans. Deze zijn begroot op 

€ 200.000. Dit is ook het bedrag dat inmiddels is toegezegd. De toezeggingen dekken om en nabij 

de directe kosten voor salarissen van onze predikanten en pastoraal werken in 2018. De kosten 

van pastoraat, landelijke kosten, kosten van personeel en organisatie en de kosten van onze 

gebouwen moeten dus op andere wijze worden gefinancierd.

Het resultaat over 2017 en de toezeggingen over 2018 stemmen enerzijds dus tevreden, maar de 

zorg over de financiën blijft bestaan. 

Verschil begroting en werkelijke cijfers in beeld

In onderstaande grafiek zijn de verschillen tussen de begrote cijfers en de gerealiseerde cijfers 

over 2017 in beeld gebracht.



Totaalbedragen per leeftijdscategorie in €

Gemiddeld bedrag per "persoon" in €



Vergelijkende cijfers (1)

(bedragen x € 1.000,-)

teruggebracht naar een niveau met twee full-time predikanten. Een correctie van € 15.000



Vergelijkende cijfers (2)

(bedragen x € 1.000,-)

€

€
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€ (plus € 588.300 voor inventaris)

€

€ (plus € 27.000 voor inventaris)

€ (plus € 74.800 voor inventaris)

€ (plus € 28.265 voor inventaris)

€



bij: Giften >  € 500, niet via exploitatierekening



Schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,--










