
 

 

Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp 

 

Schatting 2018 en Begroting 2019 

 

 

Schatting 2018 en Begroting 2019  toont een tekort door kosten aan 

toren en kerkdak. 

In 2018 zijn de opbrengsten hoger, dit komt voornamelijk door de verhuur van 

ons kerkgebouw aan de Hersteld Hervormde Gemeente.  

Deze situatie doet zich ook in 2019 voor, maar de kosten lopen in 2018 verder 

op. De landelijke kerk verwacht een stijging van de predikantskosten mede door 

pensioenkosten, sociale lasten e.d.. De andere kosten en opbrengsten blijven op 

ongeveer hetzelfde niveau. 

Het blijvende lage rente niveau blijft ons natuurlijk parten spelen, omdat onze 

(kapitaal)reserves steeds minder opleveren. 

 

Kerktoren. 

In 2018 is er extra geld uitgegeven voor de herstel werkzaamheden van de 

gemetselde steunberen bovenop de toren. De  stenen daar zijn door de vele 

jaren (meer dan 40 jaar zoals u weet) in weer en wind gestaan te hebben poreus 

geworden. Dan in de winters de vorst erbij en dan brokkelen stenen en voegen 

af. De slechte staat van een aantal stenen en de voegen vraagt om een 

eenmalige aanpak die is uitgevoerd door een aannemer samen met onze eigen 

mensen van het klusteam. De muren en voegen zijn gerepareerd en er zijn 

beschermende kappen over de stenen randen aangebracht. 

In combinatie met bovengenoemde werkzaamheden is een kooiladder met 

loopbordes gemonteerd aan de zijkant van de kerktoren voor veilige uitvoering 

van toekomstig onderhoud. De oude houten trap op het dak is verwijderd. 

Een extra toevoeging aan de onderhoudsreserve van 10.000 euro was nodig om 

deze werkzaamheden te financieren. 

 

Kerkdak. 

Eind 2017 hebben de kerkrentmeesters een onderzoeksbureau in de arm 

genomen en hen gevraagd de leien van de dakbedekking te onderzoeken op 

asbest. Het detail rapport toont aan dat in de oude leien op het kerkdak enige 

asbest aanwezig is. Dit is geen probleem zolang er niet aan gewerkt wordt De 

overheid heeft door algemene wetgeving aangegeven dat asbest vóór 2024 dient 

te worden verwijderd (uiteraard door gecertificeerde bedrijven). 

Hoe groot de kosten van deze sanering zullen zijn en welke dakbedekking we 

dan het beste kunnen toepassen is een van de zaken die op dit moment worden 

bekeken en besproken met externe specialisten. Wellicht is dit een goed moment 

om het kerkdak dan ook van zonnepanelen te voorzien, maar ook daar de vraag 

wat het kost en opbrengt. Om dit nieuwe project te kunnen financieren is voor 



2018 en 2019 een extra voorziening opgenomen van 15.000 euro per jaar. 

Afhankelijk van de uitkomsten van e.e.a. zal deze voorziening in de toekomst 

worden bijgesteld. 

 

Zonder bovengenoemde extra / nieuwe toevoegingen aan de onderhoudsreserve 

blijven de gewone kosten stabiel met 84.510 en 85.250 euro voor 2018 en 2019 

resp.  

Zonder deze extra lasten van het gebouw betekent dit een klein overschot van 

4640 en 3850 voor 2018 en 2019 resp.  

 

Vrijwilligers vormen de ruggengraat in alle geledingen van  ons kerkenwerk. Dus 

zowel in het pastoraat, de diaconie en de kerkrentmeesters. Deze laatste groep 

is belast met onderhoud en instandhouding van de kerkelijke gebouwen, waar 

dus ook de toren renovatie en de toekomstige dak renovatie onder valt. 

 

Onze hartelijke dank voor alle mensen die vrijwilligerswerk in onze kerk 

verrichten op welk gebied dan ook!  

 

 

Balanspositie. 

Onze kapitaalspositie neemt door de bovengenoemde situatie ( =extra kosten 

kerkgebouw) af. De reserves die voor bepaalde doelen werden opgebouwd zoals 

herinrichtingsfonds en gemeente opbouwfonds (= jeugdwerk ) zijn door de 

uitvoering van deze projecten opgemaakt. Het Grootonderhoud fonds wordt elk 

jaar op basis van een lange termijn onderhoudsplan aangevuld zodat het 

noodzakelijk onderhoud op het juiste moment kan worden uitgevoerd.  

Het is goed dat de vrijwillige bijdragen licht zijn toegenomen, want dat blijft de 

grootste bron van inkomsten voor onze kerk, naast verhuur en rente inkomsten 

Onze  financiële situatie kan alleen stabiel blijven door hogere vrijwillige 

bijdragen (VVB), hogere collecte opbrengsten en giften/legaten van alle 

gemeenteleden.  

We zullen de aandacht blijven vestigen op de fiscale voordelen van giften en de 

mogelijkheden van legaten! 

 

 

College van Kerkrentmeesters.  
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Staat van baten en lasten van de Gereformeerde Kerk te Numansdorp

8 mnd 8 mnd  

2018 2018 2018 2019 2018 2017

Ontvangsten actueel Begroot schatting Begroot Begroot werkelijk

€ € € € € €

V.V.B. 39037 33333 51000 52000 50000 51784

Collecten en giften 5468 6000 8500 8500 9000 8317

Oogstcollecte 0 0 1000 1200 1300 805

Speciale Acties 1005 0 1200 0 0 4733

Legaten 0 0 0 0 0 0

Solidariteitskas leden 10 0 1600 1600 1500 1640

Huur zalen 11786 7333 18000 18000 11000 9989

Bijdrage driehoek 1038 950 1050 1000 950 1088

Energiebelasting teruggave 0 0 800 800 800 844

Interest 4000 4000 6000 6000 6000 7222

Totale inkomsten 62344 51617 89150 89100 80550 86421

8 mnd 8 mnd  

2018 2018 2018 2019 2018 2017

Uitgaven actueel Begroot schatting Begroot Begroot werkelijk

€ € € € €

Salarissen 33926 35700 53500 54600 53550 49152

Solidariteitskas 455 633 910 950 950 930

Kerkrentm. Quotum en kerkverb 1639 2067 3200 3200 3100 3054

Energie 2889 3600 5000 5500 5400 4085

Admin software en Onderhoud website 68 200 200 200 300 259

Assurantie 2127 1200 2200 2300 1800 1669

Toevoeging onderh. res. 0 6333 6333 8000 8000 9500 8000

extra toren en ladder 10000 10000

dakrenovatie reserve opbouw 15000 15000

Toevoeging gemeenteopbouwfonds 0 0 0 0 0 0 0

Toevoeging herinrichtingsfonds 0 0 0 0 0 0 4733

Klein onderhoud 788 1333 1800 1800 2000 1858

Diverse kosten 5501 4000 7000 6000 6000 9195

Kopieermachine, papier etc 322 667 700 700 1000 739

G.H.J.R. en Kindernevendienst 1962 1067 2000 2000 1600 1416

Totale kosten                              66010 56800 109510 100250 85200 85090

Exploitatie saldo (-/-= tekort) -3666 -5183 -20360 -11150 -4650 1332

62344 51617 89150 89100 80550  86421
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Balans Gereformeerde Kerk Numansdorp per 31 december

Activa 2019 begr 2018 sch 2017

€ € €

Vastgelegde middelen

Kerkgebouw 5445 5445 5445

Grond kerkgebouw

5445 5445 5445

Vorderingen op korte termijn

Transitorische activa 2204 2204 2204

 2204 2204 2204

Liquide middelen

INGbank 2155

Rabobank:rekening courant 5177

telesparenrekening 47

SKG 394854

378901 393821 402232

Totaal activa 386551 401471 409882

Passiva 2019 begr 2018 sch 2017

€ € €

Kapitaal 336340 356700 355368

Saldo v/h jaar -11150 -20360 1332

325190 336340 356700

Voorzieningen

Onderhoudsreserve 18168 21938 6546

Reservering gemeenteopbouwfonds 0 0 0

Herinrichtingsfonds 0 0 0

Collectebonnen 2566 2566 2566

Werkgroep 0 0 3443

Verjaardagsfonds 0 0 0

20734 24504 12555

Schulden op korte termijn

Rek.courant zending/diakonie 29180 29180 29180

Transitorische passiva 11447 11447 11447

40627 40627 40627

Totaal passiva 386551 401471 409882
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