BEGROTING 2019
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Huizen
De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 27 november 2018, de begroting 2019 van het College van
Kerkrentmeesters vastgesteld.
Begroot resultaat 2019
De verwachting is dat de totale toezeggingen voor 2018 een zelfde niveau zullen halen als de totale toezeggingen van
2017. Derhalve is in de begroting 2019 een zelfde opbrengst aangehouden voor deze actie als die van de begroting
2018.
De begroting 2019 komt naar verwachting uit op een tekort van € 83.500 wat een lichte verslechtering is ten
opzichte van de begroting 2018.
Belangrijkste ontwikkelingen aan de Baten kant zijn hierbij:
 Een toename van de overige baten in verband met de verlenging van de subsidie voor de Brug tot en met 2020.
Aan de Lasten kant zijn de belangrijkste ontwikkelingen:
 Toename van de predikantstraktementen als gevolg van een andere systematiek van verloning en tevens
looncompensatie voor de prijsstijgingen.
 Daling van de kosten van de 2de missionair werker als gevolg van het beëindigen van het contract in 2018.
 Stijging van de kosten van de kerkdiensten en pastoraat als gevolg van het Focus Traject dat in 2019 zal starten.
Aandachtspunten bij begroting 2019
Om de begroting 2019 goed te kunnen interpreteren zijn onder andere de volgende achtergronden van belang:
Ontwikkeling opbrengsten Actie Kerk Balans:
In de afgelopen twee jaren mochten wij een stijging zien in de opbrengst vanuit de Actie Kerk Balans. Dit is een zeer
positieve ontwikkeling. zeker bij de gedachte, dat het aantal toezeggingen ieder jaar daalt. Met de kennis van nu
verwachten wij voor 2019 echter een stabilisatie. En begroten we een gelijk bedrag als voor 2018.
Legaten:
Wij wijzen er wederom op dat, gelet op het niet-structurele karakter, legaten niet worden begroot. Legaten worden
verantwoord in het jaar van ontvangst en toegevoegd aan de Reserve Aanvullende Personele Inzet. Gedurende het
lopende jaar 2018 is een legaat ontvangen van € 44.176.
Onderhoudskosten:
Het geplande onderhoud komt ten laste van de daartoe gevormde voorzieningen. De dotaties aan de voorzieningen
zijn verlaagd naar € 88.500. Dit in verband met de beleidsbeslissing om het niveau van de voorzieningen met ingang
van 2018 geleidelijk te verlagen. Het voorgaande heeft te maken met de inschatting dat de hoogte van de
voorzieningen toereikend zijn (pastorieën), of kunnen worden verlaagd (kerken en orgels).
Overige lasten:
Het Visnet kampt al een paar jaar met een fors tekort op de exploitatie.
Gezien de waarde van het onderpand worden de toevoegingen aan de lening van de Hervormde Stichting Kerkelijk
Centrum ’t Visnet voorzien. De verwachting is dat 2019 een zelfde beeld laat zien en daarom is hetzelfde bedrag als
2018 begroot.

Personele inzet:
 Missionair werk: De 2de missionair werker (0,5 FTE) heeft haar werkzaamheden per 1 oktober 2018 afgerond.
De kosten hiervan werden afgedekt middels het Bestemmingsfonds Evangelisatiewerk. In verband met de
uitnutting van het Bestemmingsfonds is deze in 2018 gestopt en is er geen 2e missionair werker meer
opgenomen in de begroting van 2019.
Dit leidt tot ongeveer € 24.000 aan minder lasten ten opzichte van 2018.
 Aanvullende personele inzet kan worden ingezet zolang hiervoor middelen in de Reserve Aanvullende Personele
Inzet aanwezig zijn. Gezien de aanwezige reserves eind 2017 en het ingeschatte resultaat van 2018 is
voortzetting van de pastorale ondersteuning voor de wijken Oude Kerk, Zenderkerk en Meentkerk (inclusief het
Focus Traject) in de begroting 2019 meegenomen. Indien er geen verdere legaten worden ontvangen in 2019,
zal de Reserve Aanvullende Personele Inzet zoals het er nu uitziet, medio 2020 zijn uitgenut.
Tot slot
Wij ervaren dat het waarborgen van een financieel gezonde gemeente voor de toekomst in alle kerkelijke geledingen
wordt onderschreven. De door de Algemene Kerkenraad genomen besluiten van december 2015 passen op deze weg
om uiteindelijk te komen tot een sluitende begroting.
Als College van Kerkrentmeesters hebben wij een begroting opgesteld die naar onze mening realistisch en haalbaar
is. Wij zijn dankbaar voor de middelen die de gemeente ons verstrekt om het Woord van God te laten klinken in
Huizen. Dankbaar zijn we ook, dat we als Hervormde gemeente invulling mogen geven aan onze plannen. Daarbij
wetende dat wij in al onze plannen afhankelijk zijn van onze God en Vader.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Jaap Molenaar
penningmeester

Tot slot presenteren wij u in verkorte vorm de begroting 2019:

