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1.1 Toelichting
Geachte leden van de Grote Kerkenraad,

Hierbij dient het College van Kerkrentmeesters (hierna te noemen: het CvK) de begroting in voor
het jaar 2023.

De begroting toont een negatief saldo van € 54.300. De begrotingsposten zijn individueel bepaald
aan de hand van recente of precieze informatie of nieuwe berekeningswijzen. Het lijkt alsof
we ondanks alle gedane moeite weer terug zijn bij af. Van het tekort wordt echter € 26.700
veroorzaakt door de kosten van de aanstelling voor een pastoraal werker per 1 november 2022.
De totale kosten van de hele contractduur zijn in 2022 conform voorschrift opgenomen in een
"bestemmingsreserve pastoraal medewerker".

Eerdere aanbevelingen van de werkgroep RAnK (Ruimte voor Anders Kerk zijn) hebben geleid
tot wijzigingen in diverse begrotingsposten. Het gaat dan om de invulling van de opdracht 'meer
opbrengsten of minder kosten'. Het vertrek van de betaalde medewerkster op het kerkelijk bureau
en de opvolging daarvan door vrijwilligers leidt tot een in het oog springende kostenbesparing.
Het advies om tijdelijk overtollige liquide middelen te beleggen (met name in pachtgronden) is in
tegenstelling tot de begroting voor 2022 niet verwerkt in deze begroting. Niet eerder dan dat de
Kerkenraad een beleggingsstatuut heeft vastgesteld en het Generaal College voor de Behandeling
van Beheerszaken deze heeft geaccordeerd, zullen er beleggingsstappen worden gezet. Wel is de
verwachte opbrengst van een actiedag ten behoeve van de kerk (restauratie en isolatie glas-in-
lood-ramen) financieel verwerkt in de begroting over 2023.

Begin 2020 publiceerde de landelijke PKN het rapport 'Werkzaam vermogen - Zet je talenten in'.
In dat rapport wordt de volgende definitie gegeven van het vrij besteedbaar vermogen te weten:

Zichtbaar eigen vermogen in de balans -/- boekwaarde van de kerkelijke activa -/-
continuïteitsreserve -/- bestemmings-fondsen en -reserves.

Hierbij geldt dat de kerkelijke activa in principe voor 100% uit eigen vermogen worden
gefinancierd. Onder kerkelijke activa worden verstaan de kerkgebouwen, verenigingsgebouwen,
pastorieën en overige kerkelijke gebouwen. De continuïteits-reserve wordt bepaald op dat bedrag
dat nodig is om de totale lasten minimaal een jaar te kunnen betalen. Deze reserve kan ook
bepaald worden o.b.v. een uit te voeren risico-analyse. Wanneer risico's geïnventariseerd en
vervolgens gekapitali-seerd worden, is duidelijk welk beslag op het vermogen moet worden
gelegd om de risico's af te dekken. In afwachting van een dergelijke analyse hanteert het CvK de
totale lasten als norm. Het totaal van bestemmingsfondsen en - reserves wordt in mindering
gebracht omdat besteding daarvan andere doelen dient. Op basis van de geprognosticeerde
cijfers voor 2022 en de begroting over 2023 zal het eigen vermogen per ultimo 2023 ongeveer €
2.750.000 bedragen. Daar dient als eerste de waarde van de kerkelijke gebouwen en pastorieën
op in mindering gebracht te worden (respectievelijk € 81.300 en € 461.000).

Vervolgens worden de standen van de bestemmingsreserves en - fondsen worden in mindering
gebracht omdat dat gelden met een specifiek bestedingsdoel zijn (respectievelijk € 65.600 en €
1.800). Tot slot wordt de zogenaamde continuïteitsreserve in mindering gebracht, deze bedraagt
minimaal 25% van de begrote lasten en maximaal 200% daarvan. Voor 2023 ligt dat tussen
25% - 200% van € 384.800 is € 96.200 tot € 769.600, gemiddeld € 432.900. Daarmee wordt
de rekensom: 2.750.000 -/- 81.200 -/- 461.000 -/- 65.600 -/- 1.800 -/- 432.900 = € 1.707.500.
Dat is een enorm bedrag dat echter niet makkelijk ingezet kan worden voor de doeleinden van
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de kerk omdat het vastligt in overige gebouwen en percelen grond. De boekwaarde daarvan zal
(vooralsnog uitgaande van geen herwaardering v.w.b. de gronden) per ultimo 2022 € 1.476.000
bedragen. Echt vrij is dus € 231.500 (was € 331.400 in 2021). De percelen grond worden met name
aangehouden omdat deze een constante inkomstenbron in de vorm van jacht- en pachtgelden
genereren.

De minimale waarde van het besteedbaar vermogen is binnen het college gesteld op 5 maal de
kosten voor gebouwen. Voor 2023 komt dat uit op € 357.500 (totaal rubriek 'Kosten kerkelijke
gebouwen exclusief afschrijvingen' in de begroting is € 71.500). Daarmee valt te concluderen dat
het vrij besteedbaar vermogen te laag is.

Vanaf 2021 dient naast het besteedbaar vermogen ook het belegbaar vermogen te worden
bepaald. Dat is een maatstaf voor het vaststellen of de kerk te veel geld oppot en te weinig aan
het 'algemeen nut' besteedt. Op basis van beleids-keuzes kan het zijn dat de kerk met een
bepaald doel bestemmingsreserves en -fondsen aanhoudt waardoor het hoge vermogen
verklaard kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten van het RANK-proces zal het CvK beleid
formuleren hoe in de toekomst de reserves aangewend dienen te worden. Het belegbaar
vermogen is de uitkomst van de volgende som: Totaal vermogen -/- waarde kerkelijke activa -/-
voorzienbare tekorten volgens de meerjarenbegroting -/- de hoogste van € 50.000 en 25% van
het operationeel resultaat als dat hoger ligt dan € 50.000. Dat komt voor 2023 neer op €
2.750.000 -/- 81.200 -/- 461.000 -/- 132.000 -/- 50.000 = € 2.025.800.

Het belegbaar vermogen is ook het bedrag dat de kerk maximaal kan/mag beleggen in
landbouwgronden, onroerend goed en bebouwde grond en in effecten en deposito's, binnen de
bepalingen van het beleggingsstatuut. Aan de hand van dit statuut wordt bepaald welk deel
hiervan maximaal mag worden belegd. Hierbij wordt de kanttekening gemaakt dat het CvK de
reeds in bezit zijnde landbouwgronden niet als belegging ziet maar eerder als bedrijfsmiddel dat
baten genereert (te weten pachtopbrengsten). Het CvK stelt voor dat - na in werking treden van
een beleggingsstatuut - maximaal 70% van de liquide middelen per begin van enig jaar belegd
zou mogen worden, bovenop de nu aanwezige landbouwgronden.

Door middel van een aantal kengetallen kan worden bepaald of de kosten voor kerkgebouwen in
een goede verhouding staan tot de andere kosten van de gemeente. Te weten:

1. Kosten pastoraat en kerkdiensten / Totale uitgaven = (189.000 + 19.900) / 384.800 =
54,3% (over 2021: 44,7%). De kritische ondergrens van de PKN is 30%. Derhalve is te
spreken van een 'groen signaal'.

2. Kosten kerkgebouwen / Totale uitgaven = 71.500 / 384.800 = 18,6% (over 2021: 27,8%).
De kritische bovengrens van de PKN is een eerder stadium gesteld op 45%. De PGZ zit
hier fors onder, ook hier staat het sein op groen.

3. Opbrengst van de Actie Kerkbalans (vrijwillige bijdragen) / Kosten pastoraat en
kerkdiensten = 207.000 / (189.000 + 19.900) = 99,1% (over 2021: 130,1). De kritische
ondergrens van de PKN is destijds gesteld op 75%. Onze gemeente zit daar nog boven
maar er is reden tot zorg door het scherp dalende ledenaantal en het wegvallen van hoge
individuele bijdragen. Het signaal is hier oranje/rood en daarmee negatief te noemen.

4. Kosten kerkgebouwen / Vrij besteedbaar vermogen = 71.500 / 1.707.500 = 41,9% (2021
was 6,1%). De landelijke kritische bovengrens is 20%. Dus een groen signaal.

Protestantse gemeente te Zutphen
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2023

Conceptversie 22-11-2022 22:48 3



Protestantse gemeente te Zutphen
College van Kerkrentmeesters - Begroting 2023

Conceptversie 22-11-2022 22:48 4



1.2 Toelichtingen op hoofdgroepen

Opbrengsten onroerende zaken
De bate uit niet-monumentale kerkgebouwen betreft de verhuur van het complex De Wijngaard.
De verhuur van de zalen - inclusief de kerkzaal - neemt toe. Tot op heden is het echter niet gelukt
een grote huurder te vinden. Inspanningen om de inkomsten op peil te houden blijven groot en
nodig. Daarom is het begrote bedrag voor 2023 getemperd t.o.v. dat voor 2022.

Een van de predikanten bewoont een woning die eigendom is van de gemeente, de andere
bewoont een eigen woning. Alleen voor de eerste krijgt de kerk een bijdrage in de woonlasten.
Door de Centrale kas predikantstraktementen is deze bijdrage voor 2023 gesteld op € 8.576.

De bate inzake de onbebouwde eigendommen betreft de te verwachten bate uit jachtgelden en de
verpachting van landerijen. Bij diverse stukken grond wordt de maximaal te vragen pachtsom van
overheidswege gemaximeerd. Dat zorgt voor een grillig verloop van de baten.

De bate inzake buffetten betreft de totale opbrengst van de keuken, inclusief de gelden die via de
koffiepot worden ontvangen.

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Ten tijde van het opstellen van de begroting over 2022 werd het opportuun geacht het
bovenmatige, vooralsnog niet voor de exploitatie, investeringen of groot onderhoud noodzakelijke
deel van de financiële middelen te gaan beleggen. Dat was mede ook ingegeven door de te
betalen negatieve rente. Per 1 september 2022 zijn de banken gestopt met het berekenen van
negatieve rente (minimaal € 2.500 minder kosten op jaarbasis). Er zijn nog geen verdere stappen
gezet in het actief gaan beleggen van de overtollige gelden. Daarom is er voor 2023 vooralsnog
geen bate uit beleggingen opgenomen.

Opbrengsten levend geld
De opbrengst van de vaste vrijwillige bijdragen via de Actie Kerkbalans staat onder druk.
Belangrijkste reden hiervoor is het verder krimpen van het ledenaantal van de kerk. Door
overlijden en bewust uitschrijven daalt het aantal mensen waarop een beroep gedaan kan
worden. Ook de gemiddelde bijdrage daalt. Het is in 2022 niet gelukt dat tij te keren. Daarom is
het begrote bedrag voor 2023 gesteld op de te verwachten omvang van de uiteindelijke
ontvangsten over 2022.

Naar verwachting blijft de totale opbrengst van de collecten constant.

De begrote opbrengst voor de Solidariteitskas is fors naar beneden bijgesteld op basis van de
ervaring in 2022 dat door het vervangen van de op naam gestelde acceptgiro door een inlegger
bij het kerkblad en bij de kerkbrief, minder mensen genegen zijn bij te dragen aan dit fonds.

Door te zenden collecten en giften
De post Doorzendcollecten betreft die collecten welke ontleend zijn aan het landelijk
collecterooster van de PKN en waarvan de opbrengst, met een specifiek doel, overgemaakt dient
te worden aan de landelijke PKN. De collecten worden met een toelichting door een van de
kerkrentmeesters gepresenteerd. Doorgaans kiest het CvK er 3 of 4 per jaar uit.

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
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De bijdrage van andere niet-kerkelijke instellingen betreft de bate van het doorberekenen van een
deel van de salariskosten van een van de organisten aan de Stichting Henrick Bader Orgel te
Zutphen. In het verleden werd hier ook de bijdrage inzake de kerkelijk werker opgenomen. De
bijdrage van kerkelijke organen ad € 5.000 betreft die van Stichting Behoud Walburgiskerk voor
de bijdrage in de huur van de Walburgiskerk

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
De onttrekking aan de bestemmingsreserves betreft voor € 26.700 de kosten van de pastoraal
werker. De totale kosten voor de aanstellingstermijn van 2 jaar zijn in 2022 in een
bestemmingsreserve ondergebracht om er zeker van te zijn dat aan de werkgeversverplichtingen
kan worden voldaan.

Daarnaast zal de bestemmingsreserve voor de antependia in 2023 leeg raken i.v.m. de aanschaf
(€ 1.800).

Incidentele baten
Een van de punten uit de rapportages van de werkgroep Ruimte voor Anders Kerkzijn is het
zorgen voor meer inkomsten. Hoewel het de bedoeling was tweejaarlijks een fondsenwervende
activiteit te organiseren, is hier onder de incidentele baten toch een bedrag opgenomen. Het
betreft het bedrag dat in 2023 nog moet worden bijeengebracht om de kosten voor de restauratie
en isolatie van de glas-in-roodramen te kunnen bekostigen. Gesteld op € 15.000.

Het lijkt vreemd om een bedrag in de begroting op te nemen voor legaten en erfenissen. Gelukkig
maken de schenkingen ook nog deel uit van de opsomming. Overigens worden er jaarlijks wel
een of meerdere erfenissen en legaten ontvangen en meerdere schenkingen. Die bedragen
liggen doorgaans in totaal tussen de € 7.000 en € 8.000. Hier het gemiddelde opgenomen.

Kosten kerkelijke gebouwen
Het bedrag bij de overige kosten opgenomen onder 'Monumentale kerkgebouwen' betreft de
huurlasten van de Walburgiskerk die door Stichting Oude Gelderse Kerken in rekening gebracht
worden. De kosten voor niet-monumentale kerkgebouwen betreffen alle kosten van het complex
De Wijngaard. Door een toegenomen gebruik van de verschillende ruimten i.v.m. verhuur en de
forse prijsstijgingen nemen ook de energielasten naar verwachting fors toe. De gemeente is
aangesloten bij een inkoopcollectief voor energie waardoor de effecten van de prijsstijgingen voor
2023 nog beperkt blijven.

De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is op een hoger bedrag dan over 2022 gesteld in
verband met een completer meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Gezien de huidige geo-politieke
situatie worden de onzekerheden groter en groter. Het is vrijwel niet te doen offertes op te vragen
voor bepaalde posten binnen het MJOP en zo tot een integraal plan te komen.

Bovenstaand geldt ook voor de onderhoudsvoorziening met betrekking tot de pastorie aan de
Warnsveldseweg. De investeringen in de keuken en badkamer komen niet ten laste van de
voorziening en worden geactiveerd. Dat gaat te zijner tijd ook op voor de voorziene vervanging
van de CV-ketel door een warmptepompsysteem. Hierdoor blijft de jaarlijkse dotatie aan de
voorziening enigszins beperkt.

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
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De afschrijvingslast inzake de niet-monumentale kerkgebouwen betreft voor € 1.800 de
afschrijving van het geactiveerde saldo van de verbouwing van het complex De Wijngaard
(inclusief de nieuwe schuur). Jaarlijks wordt 1/10 deel afgeschreven. Voor € 1.500 betreft het 1/10
deel van de afzonderlijk geactiveerde warmte-terugwin-installatie, groepenkast elektra en de
nieuwe cv-ketel.

Inzake de pastorie aan de Warnsveldseweg is de afschrijvingstermijn op de investeringen in de
nieuwe keuken en badkamer gesteld op 15 jaar. De investering in de keuken is eind 2022 gereed
gekomen, de badkamer zal begin 2023 aangepast worden. Gerekend met een heel jaar
afschrijving en een geïnvesteerd bedrag van € 20.000 komt de afschrijvingslast uit op € 1.300. De
afschrijving op de kerkelijke inventarissen betreft voor € 400 1/10 deel van de geactiveerde
waarde van de liturgische tafel en voor € 400 de afschrijving op de voorgenomen investering in
antependia (verwachte aanschaf per saldo € 7.500 in de tweede helft van het jaar).

De afschrijvingslast van de niet-kerkelijke inventarissen betreft de overige investeringen. Hier
wordt rekening gehouden met een totale jaarlijkse investering van € 15.000. Hiervan zal € 6.000
in 10 jaar worden afgeschreven (jaarlast € 600) en € 9.000 in 15 jaar (jaarlast eveneens € 600). Er
wordt uitgegaan van gemiddeld een halfjaar afschrijving op nieuwe investeringen. De daarop
betrekking hebben afschrijving is voor het gemak onder afschrijving op niet-kerkelijke
inventarissen opgenomen. De rest betreft voor € 200 de eerder aangeschafte vouwmachine en
voor € 100 de afschrijving op de in 2022 aangeschafte pc.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
De af te dragen bezettingsbijdrage is door de Centrale kas predikantstraktementen van de PKN-
landelijk vastgesteld op € 326 per gemeente (basisbijdrage) en € 96.765 per FTE. De beide
predikanten zijn samen voor 1,6 FTE (full-time banen) aangesteld. De vaste
onkostenvergoedingen betreffen die voor het gemis en gebruik van de werkruimte. De
woonbijdrage per jaar bedraagt € 8.576. Dit bedrag is onder de baten verantwoord. Onder de
kosten van kerkelijk werkers zijn de kosten van de nieuw aangestelde pastoraal werker
opgenomen. De overige kosten pastoraat betreffen met name eventuele studiekosten voor de
predikanten en de vergoedingen bij uitvaartdiensten door gemeenteleden.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
In de kosten Kerkdiensten is voor de werkgroep Vieren een post opgenomen van € 800, voor de
kosten van de zes koor- en orgelvespers € 2.400, voor Kerkradio € 1.900, voor het streamteam €
700, voor de lezersgroep € 500 en voor de kindernevendienst € 300.

De kosten voor kerkelijke activiteiten betreffen voor € 1.900 de kosten van drie evensongs /
chorals en voor € 1.500 Kerk in de Stad (al dan niet i.s.m. Stichting Walburgiskerk Zutphen). Het
Filmcafé wordt minimaal kostendekkend georganiseerd en is daarom op nihil begroot.

De collecteopbrengsten van de vespers en evensongs zijn bij de baten opgenomen onder de
Collecte in Kerkdiensten die onderdeel uitmaken van de 'opbrengsten levend geld' en bedragen
per jaar ongeveer € 1.500.

Salarissen en vergoedingen
De kosten van salarissen en vergoedingen betreffen het bij de PGZ in dienst zijnde personeel
waarbij het werkgeversdeel van de pensioenlasten en de sociale lasten afzonderlijk worden
gepresenteerd. De post 'overige vergoedingen' in de rubriek 'Organisten en/of cantors' betreft de
betalingen aan de cantor voor die gevallen waarin de kerkdienst opgeluisterd wordt met begeleide
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zang (cantorij / Capella Walburga) en de kosten van andere kerkmusici. Door het vertrek van de
administratief medewerkster per begin 2022 komen de kosten voor administratief personeel op
nihil uit. De betreffende werkzaamheden worden nu door vrijwilligers verricht. Aan de vrijwilligers
is een vergoeding toegekend binnen de geldende fiscale mogelijkheden.

Rentelasten/bankkosten
De rente van bankschulden (negatieve rente) is voor het begrotingsjaar 2023 op nihil gesteld
gezien de gestegen rente. De kosten van het vermogensbeheer zijn vooralsnog op nihil gesteld
i.v.m. het niet eerder gaan beleggen dan dat het beleggingsstatuut is vastgesteld.

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
De begrote toevoeging aan de bestemmingsreserves betreft de opbrengst van de acties t.b.v. de
renovatie en isolatie van de glas-in-loodramen van De Wijngaard. Besteding van het totaal van
die bestemmingsreserve, dus het uitvoeren van het werk aan de glas-in-loodramen, is voorzien
voor 2024.

Al met al een moeilijke begroting, met een fors negatief resultaat. In afwachting van de ideeën/
uitkomsten van RANK over welke vorm van kerk-zijn we na willen streven, zal de
meerjarenbegroting aangepast moeten worden. Diverse scenario's zullen dan doorgerekend
moeten worden. Deze begroting is dan helaas een lastig uitgangspunt. Er zijn weinig
kostenposten waar daadwerkelijk 'aan de knoppen gedraaid kan worden' om ervoor te zorgen dat
ze lager uitvallen. Evenzo blijft het moeilijk om hogere baten te begroten als er niet een bepaalde
mate van zekerheid bestaat dat die daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Een mogelijk
appel bij de komende actie Kerkbalans om per persoon € 30 tot € 70 extra bij te dragen, zou
mogelijk soelaas bieden maar staat haaks op de realiteit van de voor velen gestegen kosten van
levensonderhoud. Voor het mogen/kunnen inzetten van het vermogen zal door de kerkenraad op
aangeven van het college van kerkrentmeesters eerst beleid geformuleerd moeten worden.

Namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Zutphen, Sjaak
Meijer, penningmeester
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2.1 Begrote staat van baten en lasten over 2023
Begroting

2023
Begroting

2022
Rekening

2021
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

64.100 68.600 56.584
- 15.000 -

232.600 258.300 264.325
1.000 1.000 -

10.300 13.800 35.111
308.000 356.700 356.020

71.500 57.800 109.506

9.300 9.200 10.605

6.300 7.500 3.920
189.000 155.900 164.774

19.900 21.500 11.524
16.500 16.200 16.314
48.100 57.100 52.130
22.700 19.200 23.172

500 5.000 2.393
1.000 1.000 -

384.800 350.400 394.338

-76.800 6.300 -38.318

22.500 4.500 263.723
- - -103.592

22.500 4.500 160.131

-54.300 10.800 121.813
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

28.500 - 292.265
- - -

-15.000 - -165.000
- - -

13.500 - 127.265

-40.800 10.800 249.078
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2.2 Toelichting op de begrote staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten
Begroting

2023
Begroting

2022
Rekening

2021
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten onroerende zaken
Niet-monumentale kerkgebouwen
Pastorieën bewoond door predikant
Landerijen
Buffetten

Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengst uit vastgoedfondsen

Opbrengsten levend geld
Opbrengsten levend geld
Vrijwillige bijdragen
Collecten in kerkdiensten
Giften
Kerkblad
Collectebussen
Solidariteitskas
Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften
Door te zenden collecten en giften
Collecten van niet-diaconale aard

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Bijdragen van andere niet-kerkelijke instellingen
Bijdragen kerkelijke organen

22.000 25.000 14.673
8.600 8.100 11.247

31.500 31.500 29.934
2.000 4.000 730

64.100 68.600 56.584

- 15.000 -
- 15.000 -

207.000 226.700 230.098
12.400 12.400 14.446

5.000 4.000 8.641
3.500 4.600 3.815

400 1.300 346
3.300 6.300 6.640
1.000 3.000 339

232.600 258.300 264.325

1.000 1.000 -
1.000 1.000 -

5.300 4.800 33.511
5.000 9.000 1.600

10.300 13.800 35.111
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Incidentele baten
Incidentele baten
Incidentele baten
Boekwinsten onroerende zaken
Herwaardering niet-kerkelijke onroerende zaken
Ontvangen legaten/erfenissen/schenkingen

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves

15.000 4.500 5.106
- - 151.000
- - 64.028

7.500 - 43.589
22.500 4.500 263.723

28.500 - 292.265
28.500 - 292.265
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Uitgaven en Kosten
Begroting

2023
Begroting

2022
Rekening

2021
Kosten kerkelijke gebouwen
Monumentale kerkgebouwen
Overige kosten

Niet-monumentale kerkgebouwen
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Overige kosten

Pastorieën bewoond door predikant
Onderhoud
Belastingen
Verzekeringen
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

Niet-monumentale orgels
Onderhoud
Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen
Overige kosten

De dotatie aan de voorziening voor groot onderhoud aan het orgel in De Wijngaard is bepaald aan
de hand van de kosten van het onderhoud in 2019 verhoogd met een geschatte inflatie, gedeeld
door 15 jaar.

12.000 10.400 10.167
12.000 10.400 10.167

4.000 2.000 1.189
1.200 1.000 942
2.900 2.400 2.948

18.000 15.000 10.239
18.300 15.000 62.755

4.000 4.000 3.571
48.400 39.400 81.644

- - 535
- - -206
- - 767
- - 1.241
- - 2.337

3.000 2.000 158
800 600 869
300 200 207

3.600 2.000 2.000
- - 6.384

7.700 4.800 9.618

1.000 1.000 1.996
1.900 1.700 1.900

500 500 1.844
3.400 3.200 5.740
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Kosten niet-kerkelijke eigendommen
Overige niet-kerkelijke gebouwen
Belastingen
Verzekeringen
Energie en water
Overige kosten

Landerijen
Onderhoud
Belastingen

Overige kosten (on)roerende zaken
Beheer derden
Installaties en inventarissen
Buffetten

Afschrijvingen onroerende zaken,
installaties/invent.
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/
invent.
Niet-monumentale kerkgebouwen
Pastorieën bewoond door predikant
Kerkelijke installaties en inventarissen
Niet-kerkelijke installaties en inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Eigen predikanten
Afdracht bezettingsbijdrage
Afdracht basisbijdrage
Vaste onkostenvergoeding werkkamer
Vergoeding vervoer (op declaratiebasis)

71.500 57.800 109.506

- - 633
- - 421
- - 409
- - 497
- - 1.960

100 - 82
3.000 3.000 2.880
3.100 3.000 2.962

2.700 2.700 3.704
- - 751

3.500 3.500 1.228
6.200 6.200 5.683

9.300 9.200 10.605

3.300 3.800 1.834
1.300 2.500 0

800 400 1.817
900 800 269

6.300 7.500 3.920

154.800 149.200 140.419
300 - -

1.800 1.700 1.350
1.400 1.000 445

158.300 151.900 142.214
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Overige kosten pastoraat
Preekvoorziening
Overige kosten pastoraat

Kerkelijk werkers
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Vergoedingen

Kosten kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Kerkdiensten
Contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten
Overige kosten kerkdiensten en catechese
Wijkwerk en gemeenteavonden
Jeugdwerk
Pioniersplekken
Overige kosten kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Afdrachten voor quotum
Afdrachten voor de solidariteitskas

Salarissen en vergoedingen
Kosters
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten

2.000 2.000 811
2.000 2.000 -
4.000 4.000 811

18.600 - 15.365
1.900 - 1.631
3.300 - 2.729
2.900 - 2.024

26.700 - 21.749

189.000 155.900 164.774

6.600 5.000 5.011
3.700 5.300 1.672
1.100 1.700 111
4.100 2.900 1.496
1.600 1.600 460
1.000 1.400 1.513
1.800 3.600 1.261

19.900 21.500 11.524

12.600 11.800 11.804
3.900 4.400 4.510

16.500 16.200 16.314

14.300 13.600 13.681
1.200 1.200 1.168
2.400 2.400 2.237

17.900 17.200 17.086
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Organisten en/of cantors
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Overige vergoedingen

Administratief personeel en overig personeel
Salarissen en toeslagen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Overige vergoedingen

Overige kosten personeel/vrijwilligers
Arbodienst/ziekteverzuim
Vergoedingen vrijwilligers
Overige kosten personeel
Overige kosten vrijwilligers

Kosten beheer, administratie en archief
Kosten beheer, administratie en archief
Bestuur
(Wijk)kerkenraad
Bureaubehoeften en drukwerk
Telefoon- en internetabonnementen
Administratie en archief
Ledenregistratie
Jaarrekeningcontrole
Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.)
Publiciteit
Kerkblad
Overige kosten

13.500 13.900 12.858
1.600 1.500 1.469
2.100 2.300 2.058
5.000 5.000 3.867

22.200 22.700 20.252

- 6.400 6.198
- 600 577
- 1.100 1.005
- - 216
- 8.100 7.996

3.400 4.500 4.654
3.600 3.600 711

500 500 339
500 500 1.092

8.000 9.100 6.796

48.100 57.100 52.130

500 700 717
500 - 529

5.900 2.500 6.727
1.600 1.500 1.775
2.500 3.400 3.247
1.200 1.200 971
2.000 2.000 316

600 600 552
1.500 1.500 2.152
5.900 5.700 5.705

500 100 481
22.700 19.200 23.172
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Begroting
2023

Begroting
2022

Rekening
2021

Rentelasten/bankkosten
Rentelasten/bankkosten
Rente bankschulden
Bankkosten
Kosten vermogensbeheer
Overige rentelasten en bankkosten

Afdrachten door te zenden collecten en
giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Collecten van niet-diaconale aard

Incidentele lasten
Incidentele lasten
Incidentele lasten

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toev. bestemmingsreserves/-fondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves

- - 1.316
500 2.500 1.068

- 2.500 -
- - 9

500 5.000 2.393

1.000 1.000 -
1.000 1.000 -

- - 103.592
- - 103.592

15.000 - 165.000
15.000 - 165.000
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3.1 Algemene informatie
Registratienummer gemeente 90790000

Classis
Protestantse classis Gelderland-Zuid &
Oost

Organisatie
Aantal wijkgemeenten 1
Aantal begraafplaatsen 0
Aantal annexe stichtingen 1

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Predikanten - bezetting in aantallen
Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden 2
Aantal predikanten met een bijzondere opdracht 0
Totaal aantal predikanten 2

Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE 0
Bezetting predikanten parttime in FTE 1,60
Totaal bezetting predikanten in FTE 1,60
Waarvan vacatures in FTE 0,00
Waarvan predikanten met opslag tijdelijke dienst in FTE 0,00
Waarvan predikanten met proponentenkorting in FTE 0,00

Kerkelijk werkers
Aantal kerkelijk werkers 1
Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,44
Waarvan vacatures in FTE 0,00

Personeel
Overige betaalde medewerkers
Aantal overige betaalde medewerkers 3
Bezetting overige betaalde medewerkers in FTE 0,58

Ouderlingen
(Bij gemeenten met wijkgemeenten: in algemene kerkenraad)

Aantal ouderlingen (niet tevens kerkrentmeester) 11
Waarvan vacatures 2
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College van kerkrentmeesters
Ouderlingen-kerkrentmeester
Aantal ouderlingen-kerkrentmeester 6
Waarvan vacatures 1

Kerkrentmeesters
Aantal kerkrentmeesters 2
Waarvan vacatures 0

College van diakenen
Diakenen
Aantal diakenen 10
Waarvan vacatures 2

Diaconale rentmeesters
Aantal diaconale rentmeesters 1
Waarvan vacatures 0

Leden
Aantal belijdende leden 766
Aantal doopleden 503
Totaal aantal leden 1.269

Pastorale eenheden
Aantal pastorale eenheden 1.252

ANBI-pagina
protestantswarnsveldzutphen.nl/over-ons/
anbi/anbi-zutphen/anbi-gegevens-
protestantse-gemeente-zutphen/
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