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Algemeen 

 

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2019 heeft het CCBB kanttekeningen gemaakt ter 

zake van een aantal onderwerpen waarvan is afgesproken deze in de jaarrekening 2020 te 

zullen verwerken. Het gaat om het volgende: 

 

Voorziening onderhoud gebouwen: 

Op grond van de kerkelijke richtlijnen dient er in de jaarrekening een reservering te worden 

gemaakt voor onderhoud aan gebouwen dat in de 5 jaren volgend op het boekjaar wordt 

verwacht. Deze voorziening moet ieder jaar opnieuw ingeschat worden. Tijdens de 

gemeentevergadering van november 2020 is deze inschatting voor de jaren 2021-2025 reeds 

uiteengezet en toegelicht. Het ingeschatte bedrag beloopt EUR 151.250 (EUR 125.000 ex 

BTW). Deze EUR 151.250 is in 2020 in één keer gereserveerd en ten laste van het resultaat 

gebracht, hetgeen een verklaring is voor het hoge bedrag aan kosten kerkelijke gebouwen 

(EUR 180.996). 

 

Balansposten Schutskooi, Jeugdraad, Actiecommissie en Diaconie:   

In de afgelopen jaren is er één administratie gevoerd waarin de mutaties voor zowel de 

diaconie als de overige activiteiten worden verantwoord. In de jaarrekeng van het college 

werd dus ook verslag gedaan van de mutaties betreffende de diaconie. Het CCBB heeft ons in 

hun brief van 6 januari 2021 verzocht om alle posten betreffende diaconie uit de financiële 

verantwoording van de kerk te elimineren, aangezien de diaconie zelfstandig haar cijfers 

opmaakt. 

 

Verder waren er in het verleden balansposten betreffende de Schutskooi, jeugdraad en 

actiecommissie in de administratie (nog) niet in het resultaat verwerkt. Deze posten bleven 

daardoor op de balans staan zonder aanwijsbare reden. Tot slot was een spaarrekening van de 

actiecommissie niet toegevoegd in de administratie. Het CCBB heeft ons verzocht op dit punt 

“schoon schip” te maken. 

 

Eerder genoemde kwesties zijn in 2020 “rechtgetrokken”, waardoor dit een negatieve impact 

van EUR 8.932 heeft op het vermogen. Genoemd bedrag is onder de incidentele lasten 

verwerkt. 
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De vermogenspositie van onze kerk 

 

In grote lijnen kan de vermogenspositie van onze kerk als volgt worden samengevat: 

 

 

Onroerend goed   531.000 

Geldmiddelen    466.000 

Reservering voor onderhoud         -/-151.000 

Schulden                     -/-    2.000 

 

Eigen vermogen    EUR 844.000 (waarvan EUR 531.000 in onroerend goed) 

      ==========  

 

Resultaat over het jaar 2020 

 

Het jaar 2020 is, ondanks eerder genoemde buitengewone lasten, afgesloten met een positief 

resultaat van EUR 51.839. Het positieve resultaat is voor een groot deel te verklaren uit de 

giften en legaten die de kerk in 2020, naast de vrijwillige bijdragen, heeft ontvangen voor een 

bedrag van EUR 168.361.   

 

Meerjarenbegroting 

 

Nadat de werkzaamheden rond de jaarrekening 2020 afgesloten zijn, zal het opstellen van een 

meerjarenbegroting door het college opgepakt gaan worden. Deze meerjarenbegroting is ook 

nodig om een nieuwe solvabiliteitsverklaring te krijgen van het CCBB. De uitgangspunten die 

voor deze begroting gebruikt zullen gaan worden, zijn van grote invloed op de uitkomst van 

de verklaring. We beschikken op dit moment over een gezonde hoeveelheid eigen vermogen, 

maar ik verwacht wel dat we een belangrijk deel hiervan in de komende jaren moeten gaan 

reserveren voor pastoraat om zodoende de gewenste solvabiliteitsverklaring te verkrijgen.     
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