
Begroting van het college van kerkrentmeesters voor 2021 

De kerkenraad heeft op 18 november 2020 de begroting 2021 van het college van kerkrentmeesters  

vastgesteld.  De samenvatting van de begroting is hieronder weergegeven. De begroting 2021 laat een 

klein positief saldo zien.  

Covid-19 heeft ook voor onze kerk gevolgen. Zo zijn in voorliggende begroting de opbrengsten uit 
collecten lager begroot dan 2020 omdat er minder mensen in het kerkgebouw aanwezig mogen zijn. 
Verder zijn de opbrengsten uit verhuur van het kerkgebouw op hetzelfde bedrag begroot hoewel we 
voornemens waren het gebouw vaker te verhuren om daarmee opbrengsten te genereren.  
 
Als gevolg van de uitbraak van Covid-19 zijn in 2020 investeringen gedaan om de gemeente via digitale 
weg te blijven betrekken bij de kerkdiensten. Om de benodigde ICT apparatuur in de toekomst te kunnen 
vervangen is gekozen om jaarlijkse €500 ten laste van de begroting te brengen en is tevens éénmalige 
storting van €5.000 uit de voorziening voor onderhoud van de pastorie gedaan.  Dit zijn investeringen die 
een behoorlijke druk op de begroting leggen.  
  
Gelukkig hebben we de opbrengsten van vrijwillige bijdragen gelijk  kunnen houden aan de begroting van 
2020. Hiermee presenteert het college een begroting met een klein positief saldo. Hoewel onze 
financiële huishouding onze continue aandacht blijft vragen.  
 
De complete begroting kunt u tot 3 december 2020 desgewenst inzien bij Gert-Willem van Weel  van het 
college van kerkrentmeesters (tel: 06 53483291). Uiterlijk 15 december zal de begroting  worden 
ingezonden naar het Regionaal College voor Behandeling Beheerszaken (RCBB).   



Protestantse Gemeente te Berlicum-Rosmalen     

college van kerkrentmeesters  Jaar 2021   

       

       

  Totaal exploitatie     

          

     begroting  begroting rekening 

    2021 2020 2019 

  baten       

          

 Opbrengsten onroerende zaken  €          17.800   €          19.200   €19.015  

 Opbrengsten uit rente en dividenden  €              0   €              100   €150 

 Opbrengsten levend geld  €          93.800   €          93.050   € 97.030  

 Door te zenden collecten  €              300   €              450   € 335  

 Opbrengsten subsidies en bijdragen  €            4.650   €            3.900   € 5.430 

 totaal baten  €        116.550   €        116.700   € 121.960 

         

 lasten       

 Kosten kerkelijke gebouwen excl afschrijvingen  €          26.100  €          21.000  € 19.767 

 Kosten overige eigendommen en inventarissen  €          16.800   €          16.700      € 24.401 

 pastoraat  €          58.500   €          57.500   € 54.935 

 Kosten kerkdiensten, catechese, etc.  €            2.750   €           3.050   € 2.937  

 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            5.450   €           7.100   € 5.339  

 salarissen  €            4.350   €           5.250   € 5.075 

 kosten beheer, administratie en archief  €            6.470   €           5.278  € 6.922  

 rentelasten/bankkosten  €              400  €           360   € 358  

 Afdrachten door te zenden collecten en giften €                300 €             450 € 505 

 totaal lasten  €        121.120   €        116.668   € 120.239  

         

 Saldo baten - lasten  €          -4.570   €          12   € 1.721 

 Incidentele baten en lasten    

 Incidentele baten - - - 

 Incidentele lasten - - - 

 Incidentele baten en lasten - - - 

 Resultaat verslagjaar  € -4.570 €12 €1.721 

 Mutaties reserves en voorzieningen  

 Onttrekking bestemmingsreserve € 5.000 - - 

 Toevoeging bestemmingsreserve - - - 

 Totaal mutaties reserves en fondsen €5.000 - - 

          

          

  Resultaat naar algemene reserve   €            430   €          12  € 1.721 



 


