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Aan de Algemene Kerkenraad 
Van de Protestantse Gemeente 
te Amstelveen-Buitenveldert 
 
 
Betreft: begroting 2020, prognose uitkomsten 2019 en meerjaren perspectief t/m 2026 
 
 
Amstelveen, oktober 2019 
 
 
Geachte leden van de Algemene Kerkenraad, 
 
 
Hierbij ontvangt u de begroting 2020 zoals die door het College van Kerkrentmeesters (CvK) op 
4 november 2019 is besproken. In deze begroting treft u ook een meerjaren perspectief t/m 2026 
aan om u een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de in deze jaren te verwachten baten en 
lasten van onze kerkgemeenschap. 
 
 
1 Samenvatting en conclusies 
 
De Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amstelveen-Buitenveldert heeft in de 
vergadering van 24 september 2019 het Beleidsplan voor de periode 2019 – 2025 vastgesteld. In 
dit beleidsplan zijn een aantal keuzes geformuleerd met betrekking tot de reductie in personeel en 
predikanten en de verkoop van een kerkgebouw met behoud van presentie in de wijk 
Buitenveldert. Deze keuzes zijn verwerkt in deze begroting en meerjaren perspectief t/m 2026. 
 
De begroting voor 2020 en het meerjaren perspectief t/m 2026 tonen een voortgaande dalende lijn 
in de baten uit kerkelijke bijdragen, de zogenaamde bijdragen levend geld. Deze daling wordt met 
name veroorzaakt door een verwachte afname van het aantal bijdragende leden ten gevolge van 
demografische ontwikkelingen. 
De inkomsten uit huuropbrengsten van de eigen kerkgebouwen zijn, afgezien van een 
prijsindexatie, op vergelijkbare basis ingeschat. 
De hoogte van de kosten worden in belangrijke mate bepaald door de pastoraatskosten en kosten 
van overig personeel (kosters, organisten en administratief personeel). Op basis van informatie 
van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen zal de bezettingsbijdrage per 
predikant stijgen met 3,17%. Ten gevolge de daling in het aantal predikantsplaatsen zullen 
pastoraatskosten dalen ten opzichte van 2018. Voor de salarissen van het overige personeel is 
gerekend met een stijging van de salarissen van 3%. 
De gewenste dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud is opnieuw berekend en omvat 
naast de drie kerkgebouwen ook de pastorie aan de Amsterdamseweg. 
Voor investeren in de toekomst is een aparte tijdelijke post van € 70.000 opgenomen. 
 
Voor 2020 verwachten we dat het saldo uit de kerkelijke activiteiten zal uitkomen op een tekort van 
€ 710.000. De prognose van het tekort kerkelijke activiteiten voor 2019 bedraagt € 584.000. 
De hierboven geschetste ontwikkelingen rondom baten en lasten uit kerkelijke activiteiten, met als 
resultaat dat er sprake is van meer lasten dan baten, heeft tot gevolg dat de opbrengsten van 
beleggingen onvoldoende zijn om de tekorten uit de kerkelijke activiteiten te dekken. 
Per saldo verwachten we voor 2020 een negatief resultaat voor de kerkgemeenschap als geheel 
van € 523.000. Het geprognotiseerde negatieve resultaat 2019 bedraagt € 312.000. Beide 
bedragen zullen onttrokken worden aan de algemene reserve. 
 
2 Indeling van de stukken 
 
Naast deze aanbiedingsbrief zijn achter de begroting 2020 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. 
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3 Prognose uitkomsten 2019 
 
De begroting over 2019 zoals die door de Algemene Kerkenraad vorig jaar is vastgesteld, sloot 
met een tekort uit kerkelijke activiteiten van € 820.000 (werkelijk tekort 2018: € 715.000). 
 
Het CvK verwacht dat het tekort uit kerkelijke activiteiten over 2019 op circa € 584.000 zal 
uitkomen. In het overzicht waarin de begroting voor 2020 is weergegeven (pagina 5) is een aparte 
kolom voor deze prognose opgenomen. Het lagere voor 2019 geprognotiseerde tekort van 
€ 236.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere vrijwillige bijdragen (€ 30.000), een niet 
in de begroting opgenomen ontvangen erfenis (€ 35.000) en subsidie voor kerkgebouwen 
(€ 20.000), lagere pastoraatskosten ten gevolge van het niet invullen van twee predikant vacatures 
(€ 112.000) en lagere verwachte kosten voor Investeren in de toekomst (€ 20.000). 
 
4 Het Eigen Vermogen 
 
De algemene reserve van de kerkgemeenschap bedroeg op 31 december 2018 € 6.385.835. Op 
deze reserve zullen de verwachte negatieve resultaten voor de jaren 2019 tot en met 2026 in 
mindering worden gebracht. Deze negatieve resultaten zullen naar verwachting gecompenseerd 
worden door het positieve resultaat op de verkoop van de Pelgrimskerk in 2023. 
 
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 2026. Dit is gedaan op basis van het Beleidsplan voor de periode 2019 – 2025, 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 2020

Omschrijving Toe- Begroting Prognose Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk
(alle bedragen in duizenden euro's) lichting 2020 2019 2019 2018 2017 2016
Baten
Vrijwillige bijdragen 3.1 400       430       400       436       497       515       
Collecten 3.2 32         33         32         38         37         41         
Giften voor de kerk -            -            -            3           4           3           
Erfenissen en legaten -            35         -            90         126       6           
Baten onroerend goed 3.3 145       170       140       318       147       142       
Baten wijkkassen en buffetten 3.4 p.m. p.m. p.m. 80         88         77         

Totale baten 577       668       572       965       899       784       

Lasten
Pastoraatskosten 3.5 375       390       502       486       478       482       
Overig personeel 3.6 295       285       279       269       267       264       
Jeugdwerk 3.7 65         60         50         50         40         31         
Kosten kerkgebouwen 3.8 230       225       225       465       201       206       
Buitengemeentelijke uitgaven 3.9 55         52         55         51         52         54         
Kosten voor administratie en beheer 3.10 125       120       137       116       135       123       
Communicatie en externe presentatie 3.11 72         70         72         79         77         209       
Investeren in de toekomst 3.12 70         50         70         65         85         -            
Interest (per saldo) p.m. p.m. p.m. -8          -11        -20        
Lasten wijkkassen en buffetten 3.4 p.m. p.m. p.m. 107       97         106       
Overige lasten 3.13 -            -            2           -            -            18         

Totale lasten 1.287     1.252     1.392     1.680     1.421     1.473     

Saldo kerkelijke activiteiten -710      -584      -820      -715      -522      -689      

Baten beleggingen 3.14
Verhuuropbrengsten 280       275       272       288       290       287       
Verkoop onroerend goed (netto) -            -2          -            2.017     -2          -25        
Interest en dividenden 143       230       165       173       146       99         
Koersresultaten p.m. p.m. p.m. -383      201       119       

Totale baten beleggingen 423       503       437       2.095     635       480       

Lasten beleggingen 3.14
Kosten effectenportefeuille 26         25         24         21         20         17         
Gewoon onderhoud en kosten beleggingen 140       136       56         48         53         44         
Dotatie groot onderhoud beleggingen 70         70         70         70         70         70         

Totale lasten beleggingen 236       231       150       139       143       131       

Saldo beleggingen 187       272       287       1.956     492       349       

Saldo kerkelijke activiteiten -710      -584      -820      -715      -522      -689      
Saldo beleggingen 187       272       287       1.956     492       349       

Resultaat kerkgemeenschap -523      -312      -533      1.241     -30        -340       
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3 Toelichtingen bij de begroting 2020 
 
 
Algemeen 
 
Bij het opstellen van de cijfers in de begroting voor 2019 en volgende jaren zijn we uitgegaan van 
een inschatting van inflatie van 1 à 2% per jaar. 
De berekening van de traktementskosten van onze pastores is gebaseerd op de omslagregeling 
predikantstraktementen 2020 van de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen. Voor 
de stijging van de loonkosten van de overige kerkelijk werkers hebben we ons gebaseerd op de in 
deze omslagregeling genoemde stijging van de traktementen van 3% op jaarbasis. 
 
Toelichtingen 
 
3.1  Vrijwillige bijdragen 
 
De hoogte van de post vrijwillige bijdragen zal naar verwachting ten opzichte van de prognose 
2019 licht 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 opgenomen. 
  
3.2 Collecten 
 
Deze post omvat alle opbrengsten uit kerkcollectes, de eindejaarscollecten en de voorjaarsactie. 
 
3.3 Baten onroerend goed 
 
De verwachte baten uit verhuur van kerkgebouwen in 2020 zijn gebaseerd op de ontwikkeling van 
de inkomsten in de loop van 2019 en de afgesloten verhuurcontracten. In de voor 2019 verwachte 
baten is een ontvangen subsidie voor kerkgebouwen opgenomen van € 20.000. 
 
3.4 Baten wijkkassen en buffetten 
 
De baten en de lasten van de wijkkassen zijn niet in de begroting 2020 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 de in het Beleidsplan voor de periode 
2019 – 2025 genoemde aantal van 4 predikanten met een betrekkingsomvang van 3,8 fte en 
dalend naar 3 fte in 2025. Zoals eerder opgemerkt, is bij de berekening van de hoogte gebruik 
gemaakt van de door de Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen aangedragen 
informatie over de hoogte van de kosten voor 2020. 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. Hierbij is rekening gehouden met de in het 
Beleidsplan voor de periode 2019 – 2025 genoemde personeelsreductie van bijna 50% in 2025. 
 
3.7 Jeugdwerk 
 
Deze kosten betreffen de salarissen en vergoedingen van de medewerkers en de kosten 
verbonden aan de uitvoering van de activiteiten. De bijdrage van de Diaconie (40% van de kosten 
van een van de medewerkers) is hierop in mindering gebracht. 
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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 2020 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) 2020 2019 2019 2018 2017 2016

Dotatie voorziening groot onderhoud 50         50         50         50         50         45         
Klein dagelijks onderhoud 100       96         96         237       79         88         
Verbouwing ‘t Open Hof -            -            -            122       -            -            
Belastingen en verzekeringen 15         15         15         12         12         17         
Energie en water 60         59         59         41         55         51         
Telefoon 5           5           5           3           5           5           

230       225       225       465       201       206        
 
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 
 
De opbouw van deze post is als volgt weer te geven: 
 
Omschrijving Begroting Prognose Begroting Werkelijk Werkelijk Werkelijk
(alle bedragen in duizenden euro's) 2020 2019 2019 2018 2017 2016

Uitbesteding (salaris)administratie 82         80         82         78         77         76         
Accountantskosten beoordeling 8           7           8           6           6           6           
Administratie kerkelijke bijdragen (D.O. Utrecht) 2           2           13         9           17         13         
Kantoorkosten (na aftrek doorbelastingen) 25         24         27         18         29         22         
Automatiseringskosten 8           7           7           5           6           6           

125       120       137       116       135       123        
 
3.11 Communicatie en externe presentatie 
 
Onder deze post zijn, onder aftrek van de begrote baten uit te ontvangen bijdragen, de kosten 
opgenomen voor het kerkblad Present en de externe communicatie. 
 
3.12 Investeren in de toekomst 
 
Voor de kosten die voorheen uit het opgeheven Durffonds werden geput, is in de begroting 2020, 
evenals in de begroting van 2019, een aparte tijdelijke post van € 70.000 opgenomen. 
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3.13 Overige lasten 
 
De overige lasten hebben betrekking op kosten die niet direct aan andere rubrieken zijn toe te 
wijzen. 
 
3.14 Beleggingen 
 
In de prognose 2019 is een onder de post Gewoon onderhoud en kosten beleggingen een bedrag 
van € 81.000 opgenomen voor de renovatie van een beleggingspand. De waarde van dit pand zal 
als gevolg van deze renovatie toenemen. Ook voor de jaren hierna is in het meerjaren perspectief 
t/m 2026 rekening gehouden met een dergelijk (geïndexeerd) bedrag. 
 
In het jaar 2023 is onder de baten beleggingen een bedrag van € 3,5 miljoen opgenomen in 
verband met de verkoop van de Pelgrimskerk en de aankoop van een vier- en ontmoetingsplek 
voor de Pelgrimskerk gemeente. 
 
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 2020 dalen ten gevolge van een lage rentestand en de 
financiering van de verwachte tekorten. 
 
Zoals gebruikelijk is bij het opstellen van de begroting, en ook bij het opstellen van de prognose 
uitkomsten 2019 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 2026

Omschrijving Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(alle bedragen in duizenden euro's) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Baten
Vrijwillige bijdragen 515       497       436       430       400       380       361       343       326       310       295       
Collecten 41         37         38         33         32         30         29         28         27         26         25         
Giften voor de kerk 3           4           3           -            -            -            -            -            -            -            -            
Erfenissen en legaten 6           126       90         35         -            -            -            -            -            -            -            
Baten onroerend goed 142       147       318       170       145       148       151       154       157       160       163       
Baten wijkkassen en buffetten 77         88         80         p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Totale baten 784       899       965       668       577       558       541       525       510       496       483       

Lasten
Pastoraatskosten 482       478       486       390       375       386       394       402       410       330       337       
Overig personeel 264       267       269       285       295       299       305       207       156       142       145       
Jeugdwerk 31         40         50         60         65         66         67         46         35         32         33         
Kosten kerkgebouwen 206       201       465       225       230       233       236       239       242       245       248       
Buitengemeentelijke uitgaven 54         52         51         52         55         56         57         58         59         60         61         
Kosten voor administratie en beheer 123       135       116       120       125       126       127       128       129       130       131       
Communicatie en externe presentatie 209       77         79         70         72         74         75         44         45         46         47         
Investeren in de toekomst -            85         65         50         70         -            -            -            -            -            -            
Interest (per saldo) -20        -11        -8          p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.
Lasten wijkkassen en buffetten 106       97         107       p.m. p.m. -            -            -            -            -            -            
Overige lasten 18         -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Totale lasten 1.473     1.421     1.680     1.252     1.287     1.240     1.261     1.124     1.076     985       1.002     

Saldo kerkelijke activiteiten -689      -522      -715      -584      -710      -682      -720      -599      -566      -489      -519      

Baten beleggingen
Verhuuropbrengsten 287       290       288       275       280       283       286       289       292       295       298       
Verkoop onroerend goed (netto) -25        -2          2.017     -2          -            -            -            3.500     -            -            -            
Interest en dividenden 99         146       173       230       143       136       129       123       117       111       105       
Koersresultaten 119       201       -383      p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Totale baten beleggingen 480       635       2.095     503       423       419       415       3.912     409       406       403       

Lasten beleggingen
Kosten effectenportefeuille 17         20         21         25         26         27         28         29         30         31         32         
Gewoon onderhoud en kosten beleggingen 44         53         48         136       140       143       146       149       152       155       158       
Dotatie groot onderhoud beleggingen 70         70         70         70         70         70         70         70         70         71         72         

Totale lasten beleggingen 131       143       139       231       236       240       244       248       252       257       262       

Saldo beleggingen 349       492       1.956     272       187       179       171       3.664     157       149       141       

Saldo kerkelijke activiteiten -689      -522      -715      -584      -710      -682      -720      -599      -566      -489      -519      
Saldo beleggingen 349       492       1.956     272       187       179       171       3.664     157       149       141       

Resultaat kerkgemeenschap -340      -30        1.241     -312      -523      -503      -549      3.065     -409      -340      -378      

Aantal kerken per jaareinde (incl Westwijk) 3           3           3           3           3           3           3           2           2           2           2           
Aantal predikantsplaatsen gemiddeld 5,4        5,4        5,4        3,8        3,8        3,8        3,8        3,8        3,8        3,0        3,0        
Sluiting kerken -            -            -            -            -            -            -            1           -            -            -            
Aantal bijdragende leden 1.397     1.335     1.083     1.107     1.052     999       949       902       857       814       773       
Aantal bijdragende leden/predikant 259       247       201       291       277       263       250       237       226       271       258       
Gemiddelde bijdrage (in euro's) 369       372       403       388       380       380       380       380       380       381       382       

Kosten kerkgebouwen Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(alle bedragen in duizenden euro's) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Dotatie voorziening groot onderhoud 45         50         50         50         50         50         50         50         50         50         50         
Klein dagelijks onderhoud 88         79         237       96         100       102       104       106       108       110       112       
Verbouwing ‘t Open Hof -            -            122       -            -            -            -            -            -            -            -            
Belastingen en verzekeringen 17         12         12         15         15         15         15         15         15         15         15         
Energie en water 51         55         41         59         60         61         62         63         64         65         66         
Telefoon 5           5           3           5           5           5           5           5           5           5           5           

206       201       465       225       230       233       236       239       242       245       248       

Kosten voor administratie en beheer Werkelijk Werkelijk Werkelijk Prognose Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
(alle bedragen in duizenden euro's) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Uitbesteding (salaris)administratie 76         77         78         80         82         83         84         85         86         87         88         
Accountantskosten beoordeling 6           6           6           7           8           8           8           8           8           8           8           
Administratie kerkelijke bijdragen (D.O. Utrecht) 13         17         9           2           2           2           2           2           2           2           2           
Kantoorkosten (na aftrek doorbelastingen) 22         29         18         24         25         25         25         25         25         25         25         
Automatiseringskosten 6           6           5           7           8           8           8           8           8           8           8           

123       135       116       120       125       126       127       128       129       130       131        


