
Hervormde Gemeente Montfoort

College van Kerkrentmeesters

Inkomsten en Uitgaven

Inkomsten

Inkomsten Rehoboth, pastorie, kosterswoning en kerkplein € 37.100 € 36.100 € 37.500

Vrijwillige bijdrage, collecten, solidariteiskas en giften € 114.350 € 115.837 € 113.000

Subsidies en bijdragen HHK € 35.820 € 24.382 € 38.500

Totaal inkomsten € 187.270 € 176.319 € 189.000

Uitgaven

Kosten pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) € 85.893 € 89.166 € 86.000

Kosten kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 2.850 € 2.590 € 3.000

Quotum, solidariteitskas en overige bijdragen/contributies € 6.030 € 8.752 € 6.000

Kosten kerkgebouw, Rehoboth, pastorie en kosterswoning € 71.055 € 47.853 € 60.400

Salarissen (koster, organist e.d.) € 15.850 € 16.694 € 16.000

Kosten beheer en administratie, bankkosten en rente € 2.070 € 1.822 € 2.100

Totaal uitgaven € 183.748 € 166.877 € 173.500

Resultaat (inkomsten-uitgaven) € 3.522 € 9.442 € 15.500

Toevoeging voorzieningen € -10.000 € -22.480 € -10.000

Onttrekking voorzieningen € 6.822 € 6.754

Resultaat (toevoeging-onttrekking) € -3.178 € -15.726 € -10.000

Eindresultaat € 344 € -6.284 € 5.500
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Een toelichting op de begroting en de rekening over het jaar 2018.

De Hervormde Gemeente draagt er zelf zorg voor dat de benodigde inkomsten voldoende zijn

ter financiering van de activiteiten zoals reeds vermeld in het beleidsplan. De baten omvatten de

verhuuropbrengsten van de kosterswoning, pastorie, kerkplein, incidenteel het verenigingsge-

bouw en een bijdrage van derden. Daarnaast wordt gedurende de kerkdiensten gecollecteerd en

wordt jaarlijks aan de leden verzocht een vrijwillige bijdrage te leveren. Deze middelen worden

aangewend ter financiering van de predikantsplaats en overige pastorale zaken.

Per saldo is het tekort over 2018  € 6.284,00. De oorzaak hiervan is:

     * De kosten van het pastoraat zijn hoger uitgekomen. 

     * De afdracht aan de PKN middels het quotum e.d. zijn meer dan begroot.

     

De kosten van de gebouwen zijn lager uitgekomen. Dit komt door:

     * Niet uitgevoerd onderhoud van € 12.000,00 voor Rehoboth. 

     Dit bedrag is meegenomen in de toevoeging voorzieningen.

     * Er is niet volledig gebruik gemaakt van de brim subsidie.

Zijn er nog vragen? Mail gerust naar: vaneck@hervormdmontfoort.nl

Deze vragen worden op de gemeenteavond beantwoord.


