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Aan de Algemene Kerkenraad 
Van de Protestantse Gemeente 
te Amstelveen-Buitenveldert 
 
 
Betreft: begroting 2018, prognose uitkomsten 2017 en meerjaren perspectief t/m 2022 
 
 
Amstelveen, november 2017 
 
 
Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, 
 
 
Hierbij ontvangt u de begroting 2018 zoals die door het College van Kerkrentmeesters (CvK) in 
oktober 2017 is besproken. In deze begroting treft u ook een meerjaren perspectief t/m 2022 aan om 
u een zo goed mogelijk beeld te schetsen van baten en lasten van onze kerkgemeenschap. 
 
 
1 Samenvatting en conclusies 
 
De begroting voor 2018 en ook het meerjaren perspectief t/m 2022 tonen een voortgaande dalende 
lijn in de baten uit kerkelijke bijdragen, het zogenoemde levende geld. De inkomsten uit 
huuropbrengsten van de eigen kerkgebouwen zijn, op basis van de ontwikkelingen in de loop van 
2017, wat hoger ingeschat. 
De hoogte van de kosten worden in belangrijke mate bepaald door de pastoraatskosten en kosten 
van overig personeel (kosters/organisten en administratief). Op basis van informatie van het 
Dienstencentrum mag er van worden uitgegaan dat de doorbelasting van pastoraatskosten in 2018 
hoger zal zijn dan in 2017. Voor de salarissen van het overige personeel moet gerekend worden op 
een stijging van de salarissen met circa 2%. De onderhoudskosten van de kerkgebouwen stijgen 
licht. De gewenste dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud is recent opnieuw berekend en 
omvat naast de drie kerkgebouwen ook de pastorie aan de Amsterdamseweg. 
Als gevolg van de opheffing van het Durffonds is voor de kosten die hier voorheen uit werden geput 
alsmede voor investeren in de toekomst, een aparte tijdelijke post van € 122.000 opgenomen. 
Voor 2018 verwachten we dat het saldo uit de kerkelijke activiteiten zal uitkomen op een tekort van 
€ 797.000 (prognose tekort kerkelijke activiteiten 2017: € 659.000). 
 
De hierboven geschetste ontwikkelingen rondom baten en lasten uit kerkelijke activiteiten, met als 
resultaat dat er sprake is van meer kosten dan baten, heeft tot gevolg dat de opbrengsten van 
beleggingen meer dan volledig gebruikt moeten worden om de tekorten uit de kerkelijke activiteiten te 
dekken. Dat heeft tevens tot gevolg dat de rente op de spaartegoeden zal dalen. 
 
Per saldo verwachten we voor 2018 een negatief resultaat voor de kerkgemeenschap als geheel van 
€ 499.000 (prognose negatief resultaat 2017: € 366.000). Dat bedrag zal worden onttrokken aan de 
algemene reserve. 
 
2 Indeling van de stukken 
 
Naast deze aanbiedingsbrief zijn achter de begroting 2018 nadere toelichtingen opgenomen. U vindt 
daar onder meer de uitgangspunten die bij het opstellen van de begroting zijn gebruikt. Op de 
begroting zelf treft u referenties aan. Deze verwijzen naar de toelichtingen. 
 
3 Prognose uitkomsten 2017 
 
De begroting over 2017 zoals die door de Algemene Kerkenraad vorig jaar is vastgesteld, sloot met 
een tekort uit kerkelijke activiteiten van € 936.000 (werkelijk tekort 2016: € 511.000). 
 
Het CvK verwacht dat het tekort uit kerkelijke activiteiten over dit jaar op ongeveer € 659.000 zal 
uitkomen. In het overzicht waarin de begroting voor 2018 is weergegeven is een aparte kolom voor 
deze prognose opgenomen. Het verschil met de begroting is € 277.000 en wordt veroorzaakt door 
hogere kerkelijke bijdragen en lagere lasten, met name die voor overig personeel, communicatie en 
externe presentatie en met name investeren in de toekomst. 
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4 Het Eigen Vermogen 
 
De algemene reserve van de kerkgemeenschap bedroeg op 31 december 2016 € 5.208.487. Op 
deze algemene reserve zal het geprognosticeerde negatieve resultaat 2017 van de 
kerkgemeenschap van € 366.000 (exclusief koersresultaten effecten) in mindering worden gebracht. 
De algemene reserve zal in 2018 verder dalen als het begrote tekort van € 499.000 wordt 
gerealiseerd. Op grond van de prognose 2017, de begroting 2018 en de meerjarenramingen moet er 
rekening mee worden gehouden dat in de jaren 2017 tot en met 2022, bij ongewijzigd beleid, in totaal 
€ 2,8 miljoen ten laste van de algemene reserve zal worden gebracht. Continuering van het 
ongewijzigd beleid zal in de jaren hierna tot een volledige uitputting van de algemene reserve leiden. 
Met de projectontwikkelaar is overeenstemming bereikt over de verkoop van het complex aan de 
Handweg. Het resultaat op deze verkoop zal aan de algemene reserve worden toegevoegd. 
 
Ten laste van het bouwfonds zijn in 2017 geen uitgaven gedaan. Van de zijde van de Kruiskerk 
bereiken het CvK plannen tot verbouwing waarmee aanzienlijke bedragen zijn gemoeid. 
 
Ten slotte heeft het CvK aanpassingen op het oog in ‘t Open Hof. Het CvK is voornemens het 
kerkelijk bureau, de jeugdraad en de communicatie na de verkoop van het complex aan de Handweg 
daar te huisvesten. 
 
5 Ten slotte 
 
De in het vervolg van dit stuk opgenomen informatie geeft u inzicht in de feitelijke cijfers over het 
verleden en een zo goed mogelijke raming van verwachte ontwikkelingen: het Meerjaren perspectief 
t/m 2022. Dit is gedaan op basis van de kennis die het CvK bij het opmaken van deze begroting ter 
beschikking stond en de inschattingen die op basis daarvan zijn gemaakt. 
 
Waar ons dat zinvol leek hebben wij een specificatie opgenomen van enkele posten die in de 
begroting en de meerjarenraming zijn samengevoegd tot een grotere post. 
 
Wij verzoeken u deze begroting in uw college te bespreken en vervolgens vast te stellen. De stukken 
zullen dan vervolgens worden doorgezonden naar meerdere organen binnen de PKN. Uiteraard is 
het college voornemens de uitkomsten van deze begroting te communiceren binnen onze 
kerkgemeenschap. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
 
C.J.N. Stuij voorzitter 
C.J. Waringa secretaris 
A. Smeding penningmeester 
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2.   Begroting 2018

Omschrijving Toe- Begroting Prognose Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro's) lichting 2018 2017 2017 2016 2015 2014

Baten

Vrijwillige bijdragen 3.1 455 481 463 515 520 545

Collecten 3.2 34 35 29 41 41 55

Giften voor de kerk - - - 3 1 6

Erfenissen en legaten - 3 - 6 80 174

Verhuuropbrengsten kerkgebouwen 3.3 140 145 125 142 132 138

Baten wijkkassen en buffetten 3.4 p.m. p.m. p.m. 77 84 81

Totale baten 629 664 617 784 858 999

Lasten

Pastoraatskosten 3.5 495 481 485 482 464 486

Overig personeel 3.6 268 262 313 264 254 249

Jeugdwerk 3.7 40 36 55 31 40 34

Kosten kerkgebouwen 3.8 220 212 180 206 186 201

Buitengemeentelijke uitgaven 3.9 56 52 60 54 64 73

Kosten voor administratie en beheer 3.10 138 130 130 123 123 139

Communicatie en externe presentatie 3.11 85 54 78 69 19 17

Investeren in de toekomst 3.12 122 96 250 - - -

Interest (per saldo) p.m. p.m. p.m. -17 -23 -26

Lasten wijkkassen en buffetten 3.4 p.m. p.m. p.m. 65 67 72

Overige lasten 3.13 2 - 2 18 - -

Totale lasten 1.426 1.323 1.553 1.295 1.194 1.245

Saldo kerkelijke activiteiten -797 -659 -936 -511 -336 -246

Baten beleggingen 3.14

Verhuuropbrengsten 295 291 268 287 261 265

Verkoop onroerend goed (netto) - - - -12 -3 -5

Interest en dividenden 140 136 105 99 195 113

Koersresultaten p.m. p.m. p.m. 120 9 221

Totale baten beleggingen 435 427 373 494 462 594

Lasten beleggingen 3.14

Kosten effectenportefeuille 17 15 22 17 15 15

Gewoon onderhoud en kosten beleggingen 50 49 50 44 62 70

Dotatie groot onderhoud beleggingen 70 70 70 70 70 70

Totale lasten beleggingen 137 134 142 131 147 155

Saldo beleggingen 298 293 231 363 315 439

Saldo kerkelijke activiteiten -797 -659 -936 -511 -336 -246

Saldo beleggingen 298 293 231 363 315 439

Resultaat kerkgemeenschap -499 -366 -705 -148 -21 193  
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3 Toelichtingen bij de begroting 2018 
 
 
Algemeen 
 
Bij het opstellen van de cijfers in de begroting voor 2018 en volgende jaren zijn we uitgegaan van een 
inschatting van inflatie van 1% per jaar. Voor de stijging van de loonkosten hebben we ons 
gebaseerd op het advies (2% voor 2018) van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Voor 
2019 en daarna is gerekend met een percentage van 0,5%. De berekening van de traktementskosten 
van onze pastores is gebaseerd op informatie van de PKN. 
 
 
Toelichtingen 
 
3.1  Vrijwillige bijdragen 
 
De hoogte van de post vrijwillige bijdragen zal naar verwachting ook in 2018 dalen. Deze daling wordt 
veroorzaakt door een verwachte daling van het aantal bijdragende leden ten gevolge van 
demografische ontwikkelingen. De inkomsten uit erfenissen, legaten en giften zijn niet in de begroting 
2018 opgenomen. 
  
3.2 Collecten 
 
Deze post omvat alle opbrengsten uit kerkcollectes en “acceptgiro” collectes (eindejaars- en 
paascollecten en de collecte voor de Solidariteitskas). 
 
3.3 Verhuuropbrengsten kerkgebouwen 
 
De verwachte baten uit verhuur in 2018 zijn gebaseerd op de ontwikkeling van de inkomsten in de 
loop van 2017 en de afgesloten verhuurcontracten. 
 
3.4 Baten wijkkassen en buffetten 
 
De baten en de lasten van de wijkkassen zijn niet in de begroting 2018 verwerkt. In de jaarstukken 
worden de uitkomsten wel opgenomen. Omdat het saldo van baten en lasten direct aan de 
wijkkassen wordt toegerekend, wordt de uitkomst van de begroting uit kerkelijke activiteiten niet 
aangetast. 
 
3.5 Pastoraatskosten 
 
Bij de begroting van de pastoraatskosten is uitgegaan van 6 predikanten met een betrekkingsomvang 
van 5,4 fte. Zoals eerder opgemerkt is, is bij de berekening van de hoogte gebruik gemaakt van de 
door de PKN aangedragen informatie over de hoogte van de kosten voor 2018. Deze informatie is 
vervolgens aangevuld met de kosten van de “eigen” regeling inzake woonlasten. 
 
3.6 Overig personeel 
 
De kosten van overig personeel betreffen de salarissen en vergoedingen van de kosters, organisten, 
andere medewerkers en vrijwilligers. De stijging van deze post wordt met name veroorzaakt door de 
aanpassingen in het salaris- en vergoedingenniveau (2%). 
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3.7 Jeugdwerk 
 
Deze kosten betreffen de  salarissen en vergoedingen van de medewerkers en de kosten verbonden 
aan de uitvoering van de activiteiten. Hiervoor ontving het CvK een begroting van de jeugdraad. De 
bijdrage van de Diakonie (40% van de kosten van één van de medewerkers) is hierop in mindering 
gebracht. 
 
3.8  Kosten kerkgebouwen 
 
De dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud aan de kerkgebouwen is opgesteld op basis van dit jaar 
bijgestelde berekeningen inzake meerjarig groot onderhoud. Rekening is gehouden met de aanwezigheid van 
drie kerkgebouwen en de pastorie aan de Amsterdamseweg. De dotatie aan de voorziening voor groot 
onderhoud geeft niet aan wat in 2018 daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Het is een bedrag dat berekend is op 
basis van een overzicht van verwachte kosten in een reeks van 22 jaren aan de (kerk)gebouwen die in gebruik 
zijn. Op basis daarvan is een gemiddelde berekend en dat bedrag is als dotatie verantwoord. 
Bij de kosten kerkgebouwen is geen rekening gehouden met de eventueel te ontvangen subsidies. 
 
Ook bij de bepaling van de hoogte van de post voor klein (dagelijks) onderhoud is rekening gehouden 
met gegevens uit de eerdergenoemde berekeningen. 
 
De opbouw van deze post is als volgt weer te geven: 
 

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro's) 2018 2017 2017 2016 2015 2014

Dotatie voorziening groot onderhoud 50 50 50 45 47 45

Klein dagelijks onderhoud 95 91 55 88 62 79

Belastingen en verzekeringen 18 17 20 17 19 19

Energie en water 52 50 50 51 54 55

Telefoon 5 4 5 5 4 3

220 212 180 206 186 201  
 
3.9 Buitengemeentelijke uitgaven 
 
Deze post omvat de afdrachten voor het kerkrentmeesterlijk quotum, de Solidariteitskas en de 
bijdrage aan de classis. 
 
3.10 Kosten voor administratie en beheer 
 
Wij verwachten dat deze kosten ten opzichte van 2016 licht zullen stijgen. De opbouw van deze post 
is als volgt weer te geven: 
 

Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk

(alle bedragen in duizenden euro's) 2018 2017 2017 2016 2015 2014

Uitbesteding (salaris)administratie 80 77 80 76 75 80

Accountantscontrole 7 6 7 6 6 7

Administratie kerkelijke bijdragen (D.O. Utrecht) 15 15 15 13 15 17

Kantoorkosten (na aftrek doorbelastingen) 30 27 22 22 17 25

Automatiseringskosten 6 5 6 6 10 10

138 130 130 123 123 139  
 
3.11 Communicatie en externe presentatie 
 
Het per ultimo 2016 resterende bedrag in het Vitaliseringsfonds is in 2017 ten gunste van het 
resultaat gebracht. 
 
Onder de post Communicatie en externe presentatie zijn, onder aftrek van de begrote bate uit 
bijdrage, de kosten opgenomen voor Present en de externe communicatie. 
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3.12 Investeren in de toekomst 
 
Ten gevolge van het opheffen van het Durffonds is voor de kosten die hier voorheen uit werden 
geput, een aparte tijdelijke post van € 122.000 opgenomen in de begroting 2018. 
 
3.13 Overige lasten 
 
De overige lasten hebben betrekking op kosten die niet direct aan andere rubrieken zijn toe te wijzen. 
 
3.14 Beleggingen 
 
De resultaten uit beleggingen voor zover die betrekking hebben op huren, rentebaten en dividenden, 
rekening houdend met de daaraan toe te rekenen kosten, compenseren een deel van het tekort uit 
kerkelijke activiteiten. 
 
De rentebaten zullen naar verwachting in 2018 dalen door de lage rentestand en de financiering van 
de verwachte tekorten uit de spaartegoeden. 
 
De verhuuropbrengsten zijn hoger ingeschat dan voor 2017 begroot. Hier is rekening gehouden met 
inkomsten uit de tijdelijke verhuur van de Handwegkerk en de afgesloten verhuurcontracten. 
 
Zoals gebruikelijk is bij het opstellen van de begroting, en ook bij het opstellen van de prognose 
uitkomsten 2017 geen rekening gehouden met mogelijke koerswinsten en/of –verliezen op effecten, 
tenzij deze reeds gerealiseerd zijn. 
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4.   Meerjaren perspectief t/m 2022

Omschrijving Werkelijk Werkelijk Werkelijk Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

(alle bedragen in duizenden euro's) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Baten

Vrijwillige bijdragen 545 520 515 463 455 432 410 390 371

Collecten 55 41 41 29 34 32 30 28 26

Giften voor de kerk 6 1 3 - - - - - -

Erfenissen en legaten 174 80 6 - - - - - -

Verhuuropbrengsten kerkgebouwen 138 132 142 125 140 142 144 146 148

Baten wijkkassen en buffetten 81 84 77 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Totale baten 999 858 784 617 629 606 584 564 545

Lasten

Pastoraatskosten 486 464 482 485 495 497 499 501 504

Overig personeel 249 254 264 313 268 269 270 271 272

Jeugdwerk 34 40 31 55 40 40 40 40 40

Kosten kerkgebouwen 201 186 206 180 220 222 224 226 228

Buitengemeentelijke uitgaven 73 64 54 60 56 57 58 59 60

Kosten voor administratie en beheer 139 123 123 130 138 139 140 141 142

Communicatie en externe presentatie 17 19 69 78 85 86 87 88 89

Investeren in de toekomst - - - 250 122 22 - - -

Interest (per saldo) -26 -23 -17 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Lasten wijkkassen en buffetten 72 67 65 p.m. p.m. - - - -

Overige lasten - - 18 2 2 2 2 2 2

Totale lasten 1.245 1.194 1.295 1.553 1.426 1.334 1.320 1.328 1.337

Saldo kerkelijke activiteiten -246 -336 -511 -936 -797 -728 -736 -764 -792

Baten beleggingen

Verhuuropbrengsten 265 261 287 268 295 298 301 304 307

Verkoop onroerend goed (netto) -5 -3 -12 - - - - - -

Interest en dividenden 113 195 99 105 140 133 126 120 114

Koersresultaten 221 9 120 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Totale baten beleggingen 594 462 494 373 435 431 427 424 421

Lasten beleggingen

Kosten effectenportefeuille 15 15 17 22 17 18 19 20 21

Gewoon onderhoud en kosten beleggingen 70 62 44 50 50 51 52 53 54

Dotatie groot onderhoud beleggingen 70 70 70 70 70 70 70 70 70

Totale lasten beleggingen 155 147 131 142 137 139 141 143 145

Saldo beleggingen 439 315 363 231 298 292 286 281 276

Saldo kerkelijke activiteiten -246 -336 -511 -936 -797 -728 -736 -764 -792

Saldo beleggingen 439 315 363 231 298 292 286 281 276

Resultaat kerkgemeenschap 193 -21 -148 -705 -499 -436 -450 -483 -516

Aantal kerken per jaareinde (incl Westwijk) 3           3           3           3           3           3           3           3           3           

Aantal predikantsplaatsen gemiddeld 5,4           5,4           5,4           5,4           5,4           5,4           5,4           5,4           5,4           

Sluiting kerken - - - - - - - - -

Aantal bijdragende leden 1.551 1.484 1.397 1.331 1.264 1.201 1.141 1.084 1.030

Aantal bijdragende leden/predikant 287 275 259 246 234 222 211 201 191

Gemiddelde bijdrage (in euro's) 351 350 369 348 360 360 359 360 360  


