
 

 

Financiele situatie Gereformeerde Kerk Numansdorp 

Jaarrekening 2019 

 

 

Algemeen  

In 2019 zijn de opbrengsten hoger dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat 

we naast de verhuur van ons kerkgebouw aan de Hersteld Hervormde Gemeente, 

iets meer huuropbrengsten hebben gehad. Het resultaat 2019 geeft een minder 

tekort en komt nu uit op € 2.545 negatief. Ten opzichte van het negatieve 

resultaat in de begroting van € 11.150 is dit dus een verbetering van € 8.605. 

 

Zoals bekend werd dit veroorzaakt door de extra reservering van  

€ 15000 in 2019; ook in 2018 was al een zelfde bedrag gereserveerd voor de 

dakrenovatie. De totale vervangingskosten van het dak, het werk is in het 

voorjaar 2019 uitgevoerd, zijn ten laste van deze onderhoudsvoorziening 

gebracht. Zoals u heeft gezien zijn ook de PV of zonnepanelen in augustus 2019 

aangebracht. Dit laatste is een investering in vastgoed die zal worden 

afgeschreven over een periode van 6 jaar De eerste kilowatturen zijn al terug 

geleverd aan ons energiebedrijf. De besparing op elektra en de afschrijving 

hebben we verwerkt in de begroting 2020. 

 

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

(kapitaal)reserves steeds minder opleveren. Onze uitgaven zijn met € 4.682 

lager uitgevallen. De specificatie kunt u in de staat van baten en lasten 

terugvinden. 

 

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, de operatie PV panelen en de dak renovatie onder 

viel. 

 

Onze hartelijke dank voor alle mensen die vrijwilligerswerk in onze kerk 

verrichten op welk gebied dan ook!  

 

 

Balanspositie., 

Onze kapitaalspositie 2019 neemt door de bovengenoemde situatie ( =extra 

kosten kerkgebouw) af met € 3.546. In 2020 verwachten we een kleine toename 

zodat het kapitaal ongeveer  € 338.000 euro zal bedragen. Het fonds 

Grootonderhoud (onderhoudsreserve) wordt elk jaar op basis van een lange 

termijn onderhoudsplan aangevuld zodat het noodzakelijk onderhoud op het 



juiste moment kan worden uitgevoerd. De dotatie voor dit fonds is voor 2020 en 

verdere jaren op € 8.000 begroot. 

Daarnaast heeft de Diaconie en het College van kerkrentmeesters gezamenlijk 

besloten om de boekhouding ingaande 2019 apart te administreren. Dit betekent 

dat u onder de liquide middelen het saldo van de diaconie niet meer terugvindt, 

wat de grote afname van de SKG bankrekening verklaart. Daar tegenover staat 

een verlaging van de schuld onder “schulden op korte termijn” te betalen aan de 

diaconie. Het bedrag van € 8.003 is intussen betaalt zodat de uitvoering van 

bovengenoemd besluit gereed is. 

De vrijwillige bijdragen zijn in 2019 gelukkig maar licht afgenomen, want dat 

blijft de grootste bron van inkomsten voor onze kerk, naast de 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.  

7 april 2020 

 


