
Baten en lasten 2017 van het College van kerkrentmeesters 

Protestante Gemeente Aalten 

 

Dinsdag 15 mei jl. is in de grote kerkenraad de jaarrekening 2017 behandeld, in het kort de 

weergave van de ontwikkelingen in het afgelopen jaar. 

 

Toelichting op de baten en lasten 

 

Baten 

In totaal werd meer ontvangen dan vooraf begroot bij de huur en pacht en de bijdrage inzake 

doorberekening van kosten aan andere kerkelijke gemeente. 

Minder werd ontvangen op de post bijdrage levend geld, de daling zet in de afgelopen jaren 

versneld door. De achteruitgang met het jaar 2016 bedraagt € 43.416. Door het lage 

rentepercentage op de spaarrekening werd ook minder ontvangen dan vooraf begroot.  

In totaal waren de inkomsten € 6.337 meer dan vooraf begroot. 

 

Lasten 

De lasten voor de kerkgebouwen waren meer dan begroot, dit komt ook door het opnemen 

van een voorziening t.b.v. onderhoud aan de Zuiderkerk welk in 2018 zal plaatsvinden. 

De lasten van de overige eigendommen zijn gedaald door de lage onderhoudskosten bij de 

huurwoningen. 

De kosten voor het pastoraat zijn lager dan vooraf werd begroot om reden dat er een vacature 

is bij de predikanten en deze deels ingevuld is door inzet van kerkelijk werkers. 

De lasten van de kerkdiensten zijn licht gestegen t.o.v. het jaar 2016 maar minder dan vooraf 

begroot. 

Bij de overige salarissen werd minder uitgegeven, door ziekte werd van de verzuim-

verzekering geld ontvangen zodat de kosten minder waren dan vooraf begroot. 

Bij de toevoeging respectievelijk onttrekking fondsen en voorzieningen zit o.a. een post 

verkoop van grond en voorziening onderhoud Zuiderkerk en afname voorziening 

asbestsanering die in 2017 heeft plaatsgevonden.. 

 

De jaarrekening 2017 komt hiermee op een positief resultaat van € 23.428 hetgeen € 4.228 

meer was dan vooraf begroot.  

Zorgen voor de toekomst zijn er, met name door de snelle afname bijdragen levend geld. Deze 

is in de afgelopen 2 jaren gedaald met € 76.199. 

 

De volledige jaarrekening ligt op het kerkelijk bureau ter inzage. Voor vragen en/of 

opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende 

 

College van kerkrentmeesters, 

René Veerbeek, penningmeester    

 

            


