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Definitief rapport 

  

INLEIDING 
 
 
 
Voor u ligt de jaarrekening over 2020. Hiermee legt de Commissie van Beheer (CvB) verantwoording af 
over het gevoerde financiële beheer van de toevertrouwde middelen. 
De kascontrolecommissie heeft de controle van deze jaarrekening en de daaraan ten grondslag liggende 
financiële bescheiden uitgevoerd en deze goedgekeurd.  
 
Positief resultaat 
We sluiten 2020 af met een positief resultaat van € 6.558. Dit positieve resultaat wordt volledig 
toegevoegd aan het eigen vermogen. De stand van het eigen vermogen bedraagt ultimo verslagjaar  
€ 564.420.  
 
Algehele beeld over 2020 
De coronacrisis heeft invloed gehad op het algehele gemeente zijn waarbij kerkdiensten, activiteiten en 
contacten fors zijn teruggebracht. Dit is ook terug te zien in de cijfers. Zowel de inkomsten als de 
uitgaven laten hierdoor dalende lijnen zien.  
 
We zijn blij en dankbaar dat we 2020 evengoed hebben kunnen afsluiten met een positief resultaat. De 
baten daalden weliswaar met 9% t.o.v. 2019, maar ook de kosten kwamen 7% lager uit dan vorig jaar.  
 
De Baten 
De Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) daalt als gevolg van de daling van het ledenaantal. De daling van 
de overige baten componenten, zoals verhuur, houdt verband met de beperkingen die voortvloeiden uit 
de coronacrisis.  
 
De Lasten 
De daling van de kosten wordt zichtbaar op meerdere terreinen. Allereerst dalen de kosten die verband 
houden met het traktement van onze predikant. De daling van het aantal contracturen heeft geleid tot 
lagere kosten, die niet zijn gecompenseerd door hogere kosten voor gastpredikanten. Door de 
coronacrisis zijn er minder diensten gehouden, waardoor verscheidene kosten lager uitvielen. Naast 
een kostendaling door minder bijeenkomsten zijn ook de kosten van het jeugdwerk en de algemene 
kosten fors lager uitgevallen.   
De financieringslasten dalen door lagere renteafdrachten, die voortvloeiend uit de daling van de 
uitstaande leningen.  
 
Zorg om de VVB ontwikkelingen 
Ondanks het positieve resultaat over 2020 (als gevolg van Corona) staat de financiele gezondheid 
van onze gemeente onder druk. De VVB daalde in 2020, net als in 2019 met ruim € 6.000. De daling 
is ook dit jaar het gevolg van het vertrek van een aantal gemeenteleden. Hierdoor daalt de vaste 
inkomensstroom verder, waardoor we op korte termijn verlieslatende resultaten moeten gaan 
presenteren. We zijn als commissie samen met de kerkenraad op zoek naar de juiste acties hierin om 
degelijke ontwikkelingen af te remmen of te voorkomen.  
 
Dankbaarheid 
Naast onze zorg zijn we dankbaar dat we in 2020 weer als gemeente geestelijk gezegend mochten 
worden en dat de diensten ondanks Corona door konden gaan met de inzet van veel vrijwilligers en de 
benodigde kennis en nieuwe faciliteiten. Ondanks de beperkingen in de samenkomsten, hebben we 
toch mogen ervaren dat we samen gemeente zijn. Het is dan ook goed om te zien dat we in 
afhankelijkheid van onze Hemelse Vader gemeente kunnen zijn. 
 
Zeewolde, 12 junl 2021. 
 
De Commissie van Beheer, 
 
Namens deze, 
Jaap  Vos 
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BALANS  
        31/12/2020 31/12/2019 
            
Actief           
            
Materiële vaste activa           
Terrein en gebouw       1.035.663  1.054.859  
Inventaris en muziekapparatuur       2.476 3.819  
        1.038.139  1.058.678  
            
Kortlopende vorderingen           
Nog te ontvangen bedragen       2.420  3.003  
            
Liquide middelen       28.124  34.060  
            
Totaal       1.068.683  1.095.741  
            
Passief           
            
Eigen vermogen       564.420  562.967  
            
Voorziening voor onderhoud       162.754  162.754  
            
Langlopende schulden           
Leningen       227.472  249.558  
            
Kortlopende schulden           
Overige schulden       114.037  120.462 
            
        1.068.683  1.095.741  
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EXPLOITATIEREKENING 

    
 

Begroting    

  
         

2019  
          

2020  
           

2020  
        
BATEN       
Vaste Vrijwillige Bijdragen VVB    151.869      152.500       145.795  
Opbrengst collecten      29.469        27.500         26.973  
Giften        6.570          2.500          7.025  
Opbrengst activiteiten        984          1.000          1.074  
Opbrengst verhuur        6.469          5.000         1.874  
     
TOTAAL BATEN   195.361     188.500      182.741  
        
LASTEN       
Predikant       88.080  82.500 84.084 
Beroepskosten predikant      8.791  8.000 9.574 
Kosten gastpredikant        2.004  3.500 1.719 
Huisvestingskosten      13.710  14.000 12.447 
Afschrijving      22.614  24.500 27.290 
Plaatselijk werk       6.642  3.500 5.070 
Jeugd- en jongerenwerk        6.417  6.500 2.086 
Kosten Landelijk Verband/Kamper Zending      19.748  18.000 19.593 
Bijeenkomsten gemeente        3.636  5.000 3.501 
Algemene kosten        4.385  9.500 2.665 

      
TOTAAL LASTEN 176.027  175.000  168.029 
        
Financiële lasten       
Rentelasten over leningen -12.207  -11.000  -11.150  
Totaal financiële lasten -12.207  -11.000  -11.150  
    
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN 
Teruggave energiebelasting -  -  2.996  
Totaal bijzondere betalen en lasten 
 
  

- 
 
  

- 
 
  

2.996 
 
  

EXPLOITATIERESULTAAT 7.127  2.500  6.558  
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 
 
 
Materiële vaste activa 

Terrein en gebouw  Terrein  
 Terrein-

inrichting   Gebouw   Totaal  
Boekwaarde per 01-01-2020 99.791  -  955.068  1.054.859  
Bij: investeringen               -                 -           11.856       11.856   
Af: giften zonnepanelen               -                 -        -10.195   -10.195   
Af: afschrijvingen -  -  -20.857  -20.857  
Boekwaarde per 31-12-2020 99.791                - 935.872  1.035.663  

 
 

Inventaris en muziekapparatuur    Totaal  
Boekwaarde per 01-01-2020   3.819  
Bij: investeringen       -    
Af: afschrijvingen   -1.343  
Boekwaarde per 31-12-2020   2.476  

 
 
De jaarlijkse afschrijvingspercentages zijn als volgt: 
  
Terrein 0% 
Terreininrichting en bestrating 10% 
Gebouw 3,33%, tot restwaarde EUR 600.000 
Geluids- en muziekapparatuur 20-33,3% 
Computerapparatuur 25% 
Overige inventaris 10% 
 
In de praktijk blijkt dat de afgeschreven zaken ook na volledige afschrijving nog kunnen worden 
gebruikt. Directe vervanging na volledige afschrijving is dus niet noodzakelijk. De Commissie van 
Beheer houdt hiermee rekening in de inschatting van de benodigde liquide middelen in de toekomst. 
 
De investeringen onder de materiële vaste activa betreffen zonnepanelen. Giften t.b.v. de 
zonnepanelen zijn als afschrijvingskosten verwerkt. Hiermee is de boekwaarde van de zonnepanelen 
€ 1.661. Giften welke zijn gegeven tot en met 2019 zijn onttrokken van het eigen vermogen. Hiervoor 
verwijzen wij naar het eigen vermogen. Het verschil tussen de onttrekking en de verwerkte 
afschrijving betreffen giften welke gegeven zijn in 2020. 
 
 

Overzicht giften zonnepanelen    Totaal  
Ontvangen giften t/m 2019 verwerkt in het eigen vermogen  5.105  
Ontvangen giften 2020    5.090  
   10.195  
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Nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen 
          
      31/12/2020 31/12/2019 
Nog te ontvangen VVB     1.100           1.050  
Nog te ontvangen opbrengst verhuur                 -              550   
Nog te ontvangen collecten via GIVT   825 593 
Vooruitbetaalde kosten              495          396  
Overige vorderingen             -             414   
               2.420         3.003  

 
 

Liquide middelen 

         
      31/12/2020 31/12/2019 
Rabobank NL74 RABO 0112.515.231            18.854         3.524 
Regiobank NL82 RBRB 0944.296.467   9.270 29.888 
Regiobank NL53 RBRB 0944 297.668   - - 
Af te storten bedragen (contanten)              -           648  
     
      28.124               34.060  

 
De bankrekening zonder saldo betreft de rekening die voor de collectebonnen worden gebruikt. Het 
saldo hiervan wordt regelmatig overgeboekt naar de centrale rekening.  
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Eigen Vermogen 
         

      2020 2019 
Stand per 1 januari         562.967       555.840  
Af: besteding reservering zonnepanelen   -5.105 - 
Bij: resultaat over het boekjaar     6.558       7.127  
Stand per 31 december     564.420     562.967  

 
 
De bezittingen die in deze jaarrekening staan (gebouw, inventaris, etc.) zijn deels gefinancierd met 
leningen en voor een deel met geld van onze gemeente wat tot uitdrukking komt in de stand van het 
eigen vermogen. 
 
Tijdens de dankdagactie in 2014, 2017, 2018, 2019 en bij de uitvraag in de gemeente in 2019 zijn 
giften ontvangen voor de aanschaf van zonnepanelen (€ 5.105). Met degenen die giften voor 
zonnepanelen hebben bestemd, is afgesproken dat deze bedragen mogen blijven staan. Deze giften 
hebben de afgelopen jaren onderdeel uit gemaakt van het eigen vermogen. Aangezien de investering 
in 2020 heeft plaatsgevonden zijn de giften tot en met 2019 onttrokken aan het eigen vermogen. 
 
 
Voorziening voor onderhoud 
 

      2020 2019 

Stand per 1 januari     
     

162.754  162.754  
Bij: toevoeging ten laste van de exploitatierekening            -         -  
Af: uitgaven groot onderhoud ten laste van de voorziening     - - 

Stand per 31 december     
     

162.754  
     

162.754  
 
 
In 2019 en 2020 heeft er geen groot onderhoud plaatsgevonden. In de verdere toekomst is groot 
onderhoud noodzakelijk, zoals onderhoud aan het dak en de installaties. Op dit moment staan er 
geen liquide middelen tegenover deze voorziening.  
 
De benodigde omvang van de voorziening is in 2016 opnieuw berekend met behulp van een 
bouwkundig adviesbureau. Op dit moment is naar het oordeel van CvB  en Kerkenraad de stand van 
de voorziening toereikend om het benodigde groot onderhoud op korte en middellange termijn uit te 
kunnen voeren. 
 
 
 
 

Langlopende leningen 

    

 
Oorspron-

kelijke 
hoofdsom  

 Stand 
per 01-

01-2020   Aflossing  

 Schuld 
per 31-

12-2020  

 Volledig 
afgelost 

in:  
Lening SKG      350.000     185.000           8.750     176.250  2040 
Lening NN2      200.000     86.644         13.336     73.308  2026 
      550.000   271.644         22.086    249.558    
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Het langlopende deel van de schulden is als volgt berekend: 
 

  
 Schuld per 
31-12-2020 

 Af te 
lossen in 

2021:  

 
Langlopend 

deel:  
Lening SKG 176.250    8.750  167.500  
Lening NN2   73.308      13.336         59.972  
  249.558      22.086         227.472  

 
 
De lening bij de SKG is een hypothecaire schuld. Ons kerkgebouw dient als onderpand voor deze 
schuld. Voor de andere langlopende lening is geen onderpand of andere vorm van zekerheidsstelling 
gegeven. Tevens is in het verleden de rekening-courant met de SKG, met een oorspronkelijke 
kredietlimiet van € 300.000, gebruikt ter financiering van het kerkgebouw.  
 
 
Kortlopende schulden 

        
    31/12/2020 31/12/2019 

Rekening-courant SKG   67.993       68.197  
Aflossingsverplichtingen leningen   22.086         22.086  
Obligaties  2.500 2.500 
Collectebonnen in omloop   9.972        11.620  
Vooruitontvangen VVB    5.800          8.875  
Reservering vakantiegeld   3.238          3.392  
Reservering Steunpunt Evangelisatie   552          552  
Af te dragen collecten   319            301  
Overige te betalen kosten   1.577          2.939  

         114.037       120.462  
 
 
De rekening-courant met de SKG wordt in de praktijk gebruikt als een bankrekening waarop wij een 
negatief saldo hebben. We kunnen hier indien nodig, per direct geld van opnemen of op aflossen. 
Daarbij geldt dat wij geen directe verplichting tot aflossen hebben, zolang we onder de kredietlimiet 
blijven. Per 1 januari 2021 is deze kredietlimiet EUR 112.500. Deze wordt ieder jaar met EUR 12.500 
verlaagd.  
 
De rente op de rekening-courant SKG is gekoppeld aan het 12-maands Euribor-tarief, met een opslag 
van 1,80%. De rente die wij betalen, wordt op basis hiervan eens per kwartaal vastgesteld.  
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 
 

BATEN 
 

Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) 
De VVB opbrengst laat t.o.v. 2019 een daling zien van € 6.074 (4%). Ruim 20% van de betalende 
eenheden heeft hun bijdrage verhoogd, terwijl bijna 15% de bijdrage heeft verlaagd in het afgelopen 
jaar. De gemiddelde VVB opbrengst is gedaald van  € 858 naar € 848 per VVB-adres, maar gestegen 
van € 1.125 naar € 1.148 per betalend VVB-adres. 
 

VVB      
    Begroting    
         2019         2020      2020  

VVB    151.869     152.500  145.795  
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Opbrengst collecten 
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de collecteopbrengsten weer in de periode van 2019 
en 2020. 

- De opbrengst van de collecten voor landelijke doelen dient ter dekking van de kosten 
Landelijk Verband en afdracht Kamper Zending.  

- De opbrengsten van de collecten voor overige doelen dienen ter dekking van kosten eigen 
jeugdwerk, kinderkerstfeest en start- en slotweekend.  

- De collecten die bestemd zijn voor Plaatselijk werk worden geheel afgedragen aan de 
betreffende geledingen (zie de toelichting op de kosten van plaatselijk werk). 

 
Collecten       
    Begroting    
          2019         2020         2020  
Collecten ter dekking begroting kerk       

1e collecte Kerk      12.755  12.000      12.348 
2e collecte Landelijke doelen        4.950  4.750        3.864  
2e collecte Overige doelen        4.332  4.250 3.434       
Totaal      22.037  21.000     19.646  

       
Collecten t.b.v. Plaatselijk werk      

2e collecte Diaconie        3.639  3.500 3.633 
2e collecte Roemeniëcommissie        632  - - 
Totaal        4.271  3.500        3.633  
       
Collecte Rente en aflossing        1.367  1.250        1.511  
Collecten Kamper Zending        1.794  1.750 2.183          
Totaal        3.161  3.000        3.694  
        

Totaal      29.469       27.500       26.973  
 
 

Ondanks een sterke daling in het aantal gehouden kerdiensten en het ontbreken van fysieke collecten 
in de kerk zijn de collecteopbrengsten slechts beperkt gedaald t.o.v. 2019. Dankzij het gebruik van de 
GIVT-app blijven de opbrengsten redelijk op peil. 
 
 
 
 

Giften       
    Begroting    
       2019          2020       2020  
     6.570  2.500  7.025     

 
De opbrengst giften voor 2020 bestaat voor € 5.090 uit zonnepanelen en voor € 1.935 uit de Kamper 
Zending 
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Opbrengst activiteiten 

    Begroting    

          2019          2020 
        

2020  
Opbrengst activiteiten        984  1.000  1.074    

 
 
De opbrengsten van de activiteiten zijn gerealiseerd met de stampotavond en verhuur Landelijk 
Verband.  
 
 
 
Opbrengst verhuur 

    Begroting    

       2019          2020      2020  

Verhuuropbrengsten   6.469         5.000      1.874  
 
 
In 2017 hebben we met één partij een verhuurcontract afgesloten voor 3 jaar. Hiermee hebben we 
een vaste huurder. We zien vanaf 2018 huurders terugkomen waarmee geen langdurig contract is 
afgesloten. De overige verhuren hebben in zekere mate een incidenteel karakter en fluctueren.  
Sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart 2020 hebben we het kerkgebouw weinig of niet 
kunnen verhuren waardoor de opbrengsten aannemelijk lager zijn dan voorgaande jaren en de 
begroting. 
 

LASTEN 
 

Predikant en gastpredikanten 
    Begroting    
          2019          2020          2020  
Predikant traktement      78.499  73.500      74.944 
Predikant beroepskosten      8.791       8.000       8.510  
Vervangingsverzekering - - 1.064 
Predikant pensioenpremie        9.581       9.000         9.140  
Kosten gastpredikanten        2.004         3.500         1.719  
Totaal      98.875    94.000      95.377  

 
Voor de berekening van het traktement, beroepskosten en de tarieven voor gastpredikanten wordt de 
landelijke WAP-richtlijn gevolgd. Per 1 april 2020 is een ‘vervangingsverzekering’ afgesloten voor het 
geval dat de predikant langdurige ziek wordt. De verzekering dekt eventuele kosten van vervanging 
van de predikant. 
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Huisvestingskosten  
    Begroting    
       2019          2020       2020  
Energiekosten    7.670  7.000  4.877 
Verzekering     1.335  2.000  1.960 
Gemeentebelastingen    298 300  307 
Schoonmaakkosten    1.232  1.200  837 
Klein onderhoud     3.175  3.500  4.466 
Reservering onderhoud -     - - 
Totaal   13.710       14.000  12.447 

 
 
Door de uitbraak van de coronacrisis is er minder gebruik gemaakt van het kerkbebouw waardoor 
kosten als energie en schoonmaak lager uitgevallen zijn dan voorgaande jaren. De energiekosten zijn 
beperkt positief beinvloed door plaatsing van de zonnepalen eind november. De stijging in de 
onderhoudskosten zit in de brandmeldinstallatie en aanschaf van LED lampen. De 
gemeentebelastingen betreffen de rioolheffing en waterschapsbelasting. 

 

Afschrijving 
Inventaris wordt geactiveerd en hierover wordt afgeschreven. De afschrijvingen volgen uit de 
inventarislijst. 
 

    Begroting    
       2019          2020       2020  
Afschrijving inventaris    1.757  4.000    1.343 
Afschrijving zonnepanelen (giften 2020) - - 5.090 
Afschrijving gebouw en terreininrichting   20.857  20.500   20.857  
Totaal   22.614       24.500    27.290  

 
 
De afschrijving van de inventaris is de afgelopen jaren gedaald in verband met het bereiken van de 
restwaarde op basis van de economische levensduur. In 2020 is er geïnvesteerd in zonnepanelen. 
Aangezien deze grotendeels gefinancierd zijn door giften hebben deze weinig invloed op de 
afschrijvingen in de exploitatierekening. 
 

Plaatselijk werk 
De afdrachten in verband met plaatselijk werk zijn gelijk aan de collecteopbrengsten voor deze 
doelen.  

    Begroting    
       2019          2020       2020  
Afdrachten Diaconie     3.639  3.500     3.633  
Afdrachten Roemeniëcommissie     632  -     -  
Diversen (bijzondere collecten)   2.371  -     1.437  
Totaal    6.642         3.500      5.070  

 
 
Aangezien de Roemeniëcommissie is opgeheven zijn er voor dat doel geen collecten meer 
gehouden. 
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Jeugd- en jongerenwerk 
Het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk kent een grote verscheidenheid. De kosten hebben betrekking 
op de crèche, de peutergroep, Mazzeltov, Menorah, Rock Solid, Tienerclub en Jeugdvereniging. Ook 
het kinderkerstfeest en kosten voor toerusting jeugdwerkers vallen onder deze post.  
 

    Begroting    
       2019          2020      2020  
Kosten regulier jeugdwerk 5.067     5.500  1.687 
Kosten catechese 1.350        1.000  399 
      6.417         6.500      2.086  

 
De fors lagere kosten van het jeugdwerk hangen samen met de beperkingen a.g.v. de coronacrisis. 
Daardoor heeft onder meer het jeugdkamp en veel kerkelijke jongerenactivtiteiten geen doorgang 
kunnen vinden. 
 

Kosten Landelijk Verband/Kamper Zending 
De afdrachten voor het Landelijk verband zijn gebaseerd op basis van het aantal leden per 1 januari 
2020 (516) en het door de Landelijke Vergadering vastgestelde tarief. Dit tarief bedroeg in 2020 
€29,99 per jaar per lid.  
 

 
    Begroting    
       2019          2020      2020  
Bijdrage per jaar per lid       
Landelijk Verband: per lid     28,91   29,99 
       
Totaal afdracht Landelijk Verband   15.554  15.000   15.475  
Totaal afdracht Kamper Zending        4.194   3.000    4.118   
Totaal   19.748       18.000  19.593  

 
 
In 2015 is besloten om eens per kwartaal de derde collecte voor de Kamper Zending te bestemmen. 
Vanaf 2017 worden de bestemde giften en collecteopbrengsten (inclusief dankdag) afgedragen aan 
de Kamper Zending. 
 
 

Bijeenkomsten gemeente 
De kosten van kerkelijke bijeenkomsten omvatten onder meer de kosten van de muziekwerkgroep, 
het mediateam, het wijkwerk en diverse kosten zoals koffie- en theevoorziening en 
schoonmaakmiddelen. 

       
    Begroting    
          2019          2020          2020  
Muziekwerkgroep           -  250          188  
Mediateam      618  1.250        1.404  
Start- en slotweekend 427          750   - 
Kosten kosters (keuken e.d.)        643  750         369  

Kosten kerkdiensten / wijkkringen 
gemeentevergaderingen 

          
1.948  2.000 1.540          

Totaal        3.636       5.000  3.501 
 
Het lagere aantal bijeenkomsten in 2020 is de voornaamste reden van de achterblijven de kosten.  
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Algemene kosten 
 

    Begroting    
       2019          2020       2020  
Directe kosten kerkenraad 1.038 2.750  488 
Kosten Commissie van Beheer       435  1.250  352 
Kosten bank, telefoon en postbus     1.100  2.000  1.222 
Kosten kerkblad, gemeentegids, kopieerkosten     1.812  2.500  603 
Totaal 4.385           8.500  2.665 

 
De algemene kosten zijn fors lager dan begroot en dan in 2019. De kosten kerkenraad zijn fors lager  
door lagere kosten voor bezinningsdagen en het uitblijven van traningen van de 
vertrouwenspersonen. Lagere kosten voor kerkblad, gemeentegids en kopieerkosten komt door de 
vergaande digitalisering als gevolg van corona.    
 
 
 

    Begroting    
       2019          2020       2020  
Rente hypotheek – SKG         7.011 6.500  6.691 
Rente rekening-courant – SKG       1.197  1.000  993 
Rente lening - NN-2     3.999  3.500  3.466 
Totaal 12.207     11.000 11.150 

 
 
De rentelasten dalen in lijn met de afnemende schulden en v.w.b. de SKG-leningen door ook lagere 
rentetarieven. 
 

Ondertekening 
 
Zeewolde, 12 juni 2021. 
 
De Commissie van Beheer, 
 
 
 
Jaap Willem Vos 


