Begroting 2016
In de vergadering van 6 oktober 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting 2016
goedgekeurd. Deze begroting is op 27 oktober 2015 in eerste termijn vastgesteld door de
Algemene Kerkenraad. Definitieve vaststelling door de Algemene Kerkenraad kan pas
plaatsvinden wanneer een samenvatting van de begroting aan de gemeente is gepresenteerd en
de gelegenheid is geboden om de volledige begroting op het kerkelijk bureau in te zien.
Vanaf vandaag tot en met D.V. vrijdag 20 november 2015 zal de begroting met nadere toelichting
ter inzage liggen op het kerkelijk bureau. Wilt u hiervan gebruik maken dan verzoeken wij u om
even contact op te nemen met mevrouw Van Kampen van het kerkelijk bureau voor het maken
van een afspraak (tel. 035-6566823 of kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl).
Uitgangspunten
Bij het opstellen van de begroting 2016 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Kerkelijke bijdrage:
Opvallend is dat in tegenstelling tot de jaren 2012 - 2014 de totale financiële toezegging in 2015
weer een toename vertoont ten opzichte van voorgaand jaar (zie berichtgeving in kerkblad van 2
oktober – huidige tussenstand bedraagt € 521.000). Bij een afname van het aantal toezeggingen
houdt dit in dat de gemiddelde toezegging is toegenomen. Uitgaande van deze voorzichtige
trendbreuk is in de begroting voor 2016 uitgegaan van een minimale afname van het aantal
toezeggingen en een toename van de gemiddelde toezegging wat resulteert in een totale
verwachtte toezegging van € 525.000.
Notariële toezegging:
Ingaande 2012 is een notariële toezegging gedaan van € 65.000 per jaar. Deze toezegging geldt
tot en met 2016 en is derhalve in de begroting wederom – maar als laatste jaar – opgenomen.
Legaten:
Gelet op het niet-structurele karakter worden legaten niet begroot. Legaten worden verantwoord
in het jaar van ontvangst en toegevoegd aan de Reserve Aanvullende Personele Inzet. Ter
indicatie kan – mede in het kader van de visieontwikkeling – worden vermeld dat vanaf 2003
jaarlijks gemiddeld € 95.000 aan legaten is ontvangen.
Rentebaten:
Rentebaten zijn begroot op basis van de huidige rentepercentages op spaartegoeden (variabel)
en verwachtte liquiditeitsmutaties in het begrotingsjaar.
Onderhoudskosten:
Het onderhoud voor kerken, pastorieën en orgels is begroot waarbij het geplande grootonderhoud ten laste komt van de daartoe gevormde voorzieningen. Uitgaande van
geprognosticeerd groot-onderhoud in de komende jaren is aan de voorzieningen gedoteerd om
deze op niveau te houden.
Personele inzet:
 4,0 FTE predikantsplaatsen (bezettingsgraad van 48 maanden)
 1,5 FTE missionair werk – ten gevolge van de in 2013 opgestarte ontmoetingsdiensten De
Brug is naast de huidig missionair werker (1 FTE) een 2e missionair werker aangesteld (0,5
FTE ) – hiervoor staat een bestemmingsfonds ter beschikking
 op basis van het ingeschatte verloop van de Reserve Aanvullende Pastorale Inzet is
reguliere pastorale ondersteuning voor wijken Zenderkerk/Oude Kerk begroot
 overige kerkelijk medewerkers begroot o.b.v. dienstverbanden per 30.09.2015 – met name
de gewijzigde invulling van het kosterschap Zenderkerk en Nieuwe Kerk met daling van
salariskosten dient hierbij te worden opgemerkt

Bijdrage(n) Stg. Hervormd Kerkelijk Centrum ’t Visnet:
Het kerkelijk centrum wordt voor diverse doeleinden veelvuldig gebruikt door onze gemeente,
waarbij geen huur in rekening wordt gebracht. Gelet op de verwachte waardeontwikkeling van dit
onroerend goed in relatie tot de uitstaande leningsgelden zullen overeengekomen noodzakelijke
bijdragen aan de exploitatie als last worden verwerkt en niet – zoals voorgaande jaren
gebruikelijk – de uitstaande leningsgelden verhogen.
Resultaat 2016
Voor 2016 is een negatief resultaat van € 56.500 begroot wat een verbetering is ten opzichte van
begrotingen van voorgaande jaren. Hiervoor kunnen een tweetal actuele ontwikkelingen als
voornaamste reden worden aangeduid: de eerder genoemde voorzichtige trendbreuk in de
opbrengst kerkelijke bijdrage en de structurele besparingen welke zijn ontstaan door bredere
inzet van vrijwilligers (invulling kosterschap Zenderkerk en Nieuwe Kerk).
Meerjarenbegroting
Ervan uitgaande dat voornoemde actuele ontwikkelingen zich zullen doorzetten vertoont een
globale actualisatie van de meerjarenbegroting nog steeds negatieve resultaten voor de komende
jaren, zij het beduidend minder negatief in vergelijk met eerdere doorrekeningen. Indien de
komende jaren wederom notariële toezeggingen van gelijke strekking worden verkregen en/of uit
de gehouden enquête (werkgroep Financiële Draagkracht) blijkt dat (een deel van) de gemeente
bereid is meer bij te dragen, dan kunnen de verwachte tekorten de komende jaren mogelijk
beperkt blijven.
Commissies/werkgroepen
De Commissie Heroriëntatie Gebouwen (CHOG) - welke als opdracht had gekregen de
benodigde gebouwencapaciteit te onderzoeken voor een vitaal functioneren van onze Hervormde
Gemeente Huizen – heeft medio 2015 haar eindrapportage opgeleverd en is vervolgens
ontbonden. Aan de hand van deze eindrapportage zijn door de Algemene Kerkenraad – na
gehouden gemeenteavonden - de werkgroep Visie en werkgroep Financiële Draagkracht
ingesteld. Op basis van de uitkomsten van de werkzaamheden van deze werkgroepen zal naar
verwachting eind 2015 een besluit inzake het huidige gebouwenbestand worden genomen.
Aangezien de uitkomsten nog niet bekend zijn is hiermee in deze begroting geen rekening
gehouden. Indien de uiteindelijke besluitvorming daartoe noodzaakt zal herziening van deze
begroting mogelijk plaats kunnen vinden.
Tot slot
Wij zijn dankbaar dat gemeenteleden telkens de verantwoordelijkheid nemen om – daar waar
mogelijk – trouw hun financiële bijdrage te blijven geven. De reeds eerder aangegeven verhoging
van de kerkelijke bijdrage mag ook worden ervaren als blijk van vertrouwen in de toekomst van
onze gemeente. Ons college heeft de verantwoordelijkheid om weloverwogen de ontvangen
geldmiddelen te besteden, daarbij telkens zoveel als mogelijk rekening houdend met actuele
ontwikkelingen aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant.
Het waarborgen van een financieel gezonde gemeente voor de toekomst wordt in alle kerkelijke
geledingen onderschreven. Wij spreken daarbij het vertrouwen uit dat in alle huidige
ontwikkelingen Zijn leiding mag en zal worden ervaren. Wij geloven dat het onze God zelf is die
Zijn gemeente bouwt en in stand zal houden.
College van Kerkrentmeesters
Gerjos Joosse, penningmeester

Samengevat ziet de begroting 2016 er als volgt uit:
OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
jaarrekening
2014
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€
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511.245
172.383
86.498
164.403
22.568

500.000
187.750
87.000
27.500

525.000
169.250
87.000
22.500

70.000
59.551

70.000
54.250

70.000
59.750

1.086.648

926.500

933.500

LASTEN
Kerken en gebouwen
Predikantsplaatsen

275.122
340.729

268.500
352.500

255.750
346.000

Loonkosten
Overige kosten

240.830
161.529

253.500
158.000

230.500
157.750

1.018.210

1.032.500

990.000

68.438

-106.000

-56.500

BATEN
Kerkelijke bijdragen (AKB)
Collecten
Giften
Legaten
Rente baten
Erfpachtcanon
Overige baten

TOTAAL RESULTAAT

