
Begroting 2015 Protestantse Gemeente Driebergen !
Geachte gemeenteleden, !
‘De begroting voor 2015 is bijna sluitend en bevat wel een paar stevige 
opdrachten die wij met elkaar op te lossen hebben.’  !
De Algemene Kerkenraad heeft op 27 november 2014 de concept begroting voor 2015 
voorlopig vastgesteld. In de vergadering van 26 februari 2015 heeft de Algemene 
Kerkenraad de begroting (zonder wijzigingen ten opzichte van het concept) definitief 
vastgesteld. De samenvatting van deze begroting is als volgt. !
Algemene toelichting 
Het begrote tekort 2015 voor de gezamenlijke exploitatie van de kerk en de Stichting 
Exploitatie Kerkelijke Gebouwen (SEKG) komt uit op € 26.000 ten opzichte van een 
begroot tekort 2014 vanuit € 38.000. Een verbetering van ongeveer € 12.000. 
Deze lichte verbetering is het saldo van een aantal kleinere plussen en minnen. 
Belangrijke aandachtspunten: 
1. Wij houden rekening met lagere inkomsten, vooral door de nog immer onzekere 

economische omstandigheden.  
2. De daling van de inkomsten kan nog net gecompenseerd worden door lagere 

verwachte kosten. Belangrijk hierin is het ontbreken van een post voor de 
jongerenwerker. Zodra er een goed en gedragen voorstel is, zal de Algemene 
Kerkenraad hiervoor middelen vrijmaken. 

3. De relatief goede vermogenspositie van onze Protestantse Gemeente stelt ons in 
staat enkele ontwikkelingen, die de Algemene Kerkenraad vanuit het beleidsplan ziet 
als ‘vitaliseringsinitiatieven’, mogelijk te maken. De hiermee verband houdende 
lasten zijn niet in de begroting opgenomen, aangezien deze ten laste van de in 2014 
getroffen reserves gebracht zullen worden. 

4. Zowel voor de SEKG als het College van Kerkrentmeesters zijn taakstellingen 
opgenomen om te werken aan respectievelijk de verhoging van de inkomsten als de 
verdere beheersing van (overhead)kosten.  !

Het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad achten deze begroting 
haalbaar en doen tegelijkertijd een oproep aan u allen om mee te helpen deze begroting 
te realiseren. Dat kan door uw bijdrage te leveren en, indien mogelijk, te verhogen.  !
Toelichting op enkele onderdelen 
In 2014 lijkt zich een ontwikkeling af te tekenen dat de inkomsten uit de exploitatie van 
onroerend goed achter blijven bij onze verwachtingen. Eind 2014 zijn al diverse 
initiatieven genomen om de locaties meer onder de aandacht te brengen. Dit vraagt ook 
in 2015 extra inspanningen en creativiteit op het gebied van de verhuur en bijbehorende 
opbrengsten.  
De lasten kerkgebouwen betreft met name de dotatie Groot Onderhoudsreserve voor de 
Grote Kerk en ’t Hoge Licht, energie/water etc. Deze kosten liggen redelijk in lijn met 
2014. 
De kosten voor pastoraat zijn lager begroot, omdat de kosten voor een jongerenwerker 
niet zijn opgenomen. Zodra hiervoor een goed en gedragen plan is, zal de AK hiervoor 
middelen vrijmaken. 
De salarissen en vergoedingen betreffen, naast het Kerkelijk Bureau, het beheer van de 
(kerk)gebouwen. De begrote daling is met name het gevolg van een lagere personele 
bezetting voor de verhuur van de gebouwen en bevat ook een taakstelling voor het 
College.  
In de ‘kosten beheer en administratie’ verwachten wij besparingen te realiseren in de 
kopieerkosten en het voeren van de financiële administratie. !!



!
De cijfers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Met vriendelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 

GECONSOLIDEERDE BEGROTING 2015

PROTESTANTSE GEMEENTE DRIEBERGEN

STICHTING EXPLOITATIE KERKELIJKE GEBOUWEN

Begroot Begroot werkelijk

2015 2014 2013

BATEN

Baten onroerend goed 231.080 253.770 245.730

Rentebaten 54.500 54.500 33.224

Bijdragen levend geld 395.800 433.150 425.648

681.380 741.420 704.602

LASTEN

Lasten kerkgebouwen 178.200 172.100 220.218

Lasten overige gebouwen 16.700 18.600 19.903

Pastoraatskosten 249.050 279.900 272.385

Lasten kerkdiensten 26.200 23.800 38.720

Verplichtingen en bijdragen 31.000 32.900 32.923

Salarissen en vergoedingen 166.960 206.300 210.593

Kosten beheer en administratie 32.050 40.300 22.441

Bankkosten 4.500 3.900 2.505

Overige baten minus lasten 3.000 2.000 -2.350

707.660 779.800 817.338

Saldo baten minus lasten -26.280 -38.380 -112.736

Resultaat -26.280 -38.380 -112.736


