Actie Kerkbalans januari 2022
Enkele financiële gegevens over 2021
Ook in 2021 was ons kerkelijk leven nog danig van slag door de corona-pandemie en uiteraard had dit opnieuw
consequenties voor de inkomsten en de uitgaven van onze gemeente. De belangrijkste inkomstenbron, de actie
Kerkbalans is gelukkig niet negatief beïnvloed, in tegendeel. We hebben gezamenlijk een extra inspanning
geleverd en hebben ondanks het dalend ledenaantal, meer opgebracht dan in 2020. Het resultaat bedroeg ruim
€300.000, waarvan €37.000 voor de diaconie en ca. €263.000 voor de kerk was bestemd. De inkomsten uit
verhuur en exploitatie van de gebouwen zijn, zoals viel te verwachten, evenals in 2020 sterk achtergebleven bij de
prognoses.
Aan de uitgavenkant zijn er grote verschillen met de begroting ontstaan doordat de verwachte besluitvorming
rond de kosterswoning nog niet is afgerond en daarom de begrote uitgaven voor o.a. een architect en
bestemmingsplanwijziging nog niet zijn gemaakt. Het ging hier om een (ruime) reservering van €30.000. De voor
2021 geplande onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie Benedendorpsweg en de Vredebergkerk konden
door tijdgebrek bij beoogde aannemers niet uitgevoerd worden waardoor zo'n €60.000 niet werd uitgegeven.
Deze in 2021 ‘bespaarde’ bedragen betekenen overigens geen winst, ze komen in 2022 of in latere jaren terug
voor het noodzakelijke onderhoud en de instandhouding van onze onroerende bezittingen. Verder waren de
pastoraatskosten lager dan begroot vanwege de vacature voor een tweede predikant gedurende het gehele
kalenderjaar. Ook was de kostersbezetting tijdens de lockdown periode lager dan gewoonlijk waardoor kon
worden bespaard.
De jaarrekening 2021 zal, naar het zich laat aanzien, dus een overschot in plaats van een tekort tonen nu enkele
grote uitgaven doorgeschoven zijn naar 2022.

Vooruitblik over 2022
Naar onze verwachting zullen de jaarcijfers over 2022 wel een tekort opleveren. Behalve algemene
kostenstijgingen voor bijna alle uitgaven zoals bijvoorbeeld voor (al dan niet doorgeschoven)
onderhoudswerkzaamheden, de energierekening, de verzekeringen en overige lasten, houden we er daarnaast
rekening mee dat hogere inflatie in de loop van het jaar hogere traktements- en personeelskosten tot gevolg kan
hebben als de arbeidsvoorwaarden voor predikanten en medewerkers door de landelijke PKN hiervoor worden
aangepast. Bovendien blijft het rendement op onze spaargelden en deposito’s laag doordat op korte termijn nog
geen rentestijgingen zijn te verwachten. Verder is het momenteel niet mogelijk de inkomsten uit verhuur en
exploitatie van onze gebouwen te vergroten om deze effecten te compenseren.
De Kerkenraad vindt goede pastorale zorg, het samen gemeenschap zijn, de zorg voor onze naasten en de wereld,
zeker in deze moeilijke Corona tijden, zeer belangrijk en vertrouwt erop dat wij in 2022 gezamenlijk opnieuw die
financiële inspanning willen leveren om dit alles mogelijk te blijven maken.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw belangrijke bijdrage.
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