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Samenvatting begroting 2018 

Onderstaand is een samenvatting van de begroting voor 2018 van de Protestantse 

Gemeente te Oegstgeest.  

Een elektronische kopie van de volledige begroting 2018 kan worden aangevraagd bij de 

penningmeester van het College van Kerkrentmeesters;  

e-mail penningmeester-cvk@pgoegstgeest.nl . 

 

 

Begroting 

2018 

Begroting 

2017 

Werkelijk 

2016 

BATEN 

   Baten onroerend goed 129.776 164.000 213.280 

Rentebaten 9.000 15.000 14.278 

Bijdragen levend geld 270.000 288.000 283.537 

Doorzendcollecten 20.000 20.000 23.033 

Inkomsten buffet 17.000 25.000 19.009 

Bijdragen derden 4.466 4.500 4.466 

Totaal Baten 450.242 516.500 557.603 

 

LASTEN 
   

Gebouwen (incl. inventaris en orgels) 118.000 172.000 186.344 

Pastoraat (predikanten) 257.000 267.000 272.065 

Personeel 136.000 144.500 146.150 

Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten 20.500 23.000 17.531 

Verplichtingen en bijdragen aan derden 29.000 34.500 33.366 

Beheer en administratie 29.000 31.500 36.322 

Afdracht doorzendcollecten 20.000 20.000 23.033 

Totaal Lasten 609.500 692.500 714.811 

    
Baten minus Lasten -159.258 -176.000 -157.208 

 

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN    
Legaten 

  
38.620 

Totaal incidentele baten en lasten 
  

38.620 

 

Exploitatiesaldo -159.258 -176.000 -118.588 
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Bestemming van het exploitatiesaldo 
   

Continuïteitsreserve -45.258 -84.000 -18.878 

Reserve pastoraat -85.000 -83.000 -78.117 

Reserve onderzoek 
  

-4.571 

Fonds Groene Kerk -29.000 
  

Steunfonds 1995 
 

-9.000 -17.022 

 

-159.258 -176.000 -118.588 

 

Belangrijke veranderingen ten opzichte van voorgaande jaar. 

Baten 

De verwachting is dat de totale baten 66.000 euro lager zullen zijn dan die voor 2017. 

Belangrijke veranderingen ten opzichte van 2017 zijn:  

 Baten Onroerend goed:  

Deze worden lager vanwege de voorgenomen verkoop van  Sonnewende. 

 Rentebaten:  

De rente op spaartegoeden is historisch laag. De verwachting is dat die voorlopig 

laag zal blijven. 

 Bijdragen levend geld:  

Lager resultaat actie Kerkbalans. 

Lasten 

De verwachting is dat de totale lasten 83.000 euro lager zullen zijn dan die voor 2017. 

Belangrijke veranderingen ten opzichte van 2017 zijn: 

 Gebouwen (incl. inventaris en orgels):  

Deze lasten nemen af omdat de lasten voor Sonnewende komen te vervallen. 
Op basis van de meerjarenplanning 2017 – 2026 voor het onderhoud van de gebouwen en 
inventaris is de dotatie aan de voorzieningen voor groot onderhoud € 42.000.   

De instrumentencommissie heeft in 2015 aangegeven dat aan de orgels van de 
Regenboogkerk en de Groene Kerk de komende jaren in totaal € 120.000 aan onderhoud 
moet worden uitgegeven. In 2016 is gestart met een jaarlijkse extra voorziening van  

€ 30.000. In de begroting is wederom een dotatie van € 30.000 aan die voorziening  

opgenomen. Ook voor 2019 moet een dergelijke dotatie worden gedaan. 

 Pastoraat:  

Uitgegaan is van drie predikanten voor een heel jaar. De doorbelasting van de 

PKN wordt in 2018 verhoogd. 

 Salarissen:  

Deze post is iets lager dan in voorgaande jaren vanwege de pensionering van de 

vorige koster en een kleinere deeltijdaanstelling voor de nieuwe koster. 

Namens College van Kerkrentmeesters, 

Maurice van den Heuvel Thijs Breet 

voorzitter penningmeester 

 

Oegstgeest, 07 december 2017  
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Verklaring van de categorieën 

 Baten onroerend goed: inkomsten uit verhuur van Regenboogkerk, Groene Kerk, 

Willibrords Erf, “Kosterswoning” bij de Groene Kerk, en Gemeente Centrum, plus de 

woonbijdrage van de predikant voor het gebruik van een pastorie. 

 Rentebaten: van de banken ontvangen rente op tegoeden. 

 Bijdragen levend geld: inkomsten uit vrijwillige bijdrage van PGO leden (Actie 

Kerkbalans), collectes in de kerkdiensten en legaten. 

 Inkomsten buffet: batig saldo van het leveren van consumpties e.d. 

 Bijdragen derden: een tegemoetkoming van de Overheid (BRIM subsidie) in de 

kosten van onderhoud van de Groene Kerk. 

 Gebouwen (incl. inventaris en orgels): alle kosten m.b.t. de pastorie(ën), de 

Groene Kerk, de Regenboogkerk, Willibrords Erf, en de “Kosterswoning” bij de Groene 

Kerk. Zowel onderhoud als operationele kosten. 

 Pastoraat (predikanten): de kosten van de predikanten.  

 Personeel: de kosten m.b.t. de kosters, beheerders, kerkmusici, administrateur, e.d. 

 Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten: alle kosten verbonden met de 

kerkdiensten en met de verschillende taakgroepen. 

 Verplichtingen en bijdragen aan derden: vaste verplichte afdracht aan de 

landelijke PKN organisatie en de plaatselijke Raad van kerken voor o.a. het 

Oegstgeester Kerkblad OKe. 

 Beheer en administratie: alle kosten m.b.t. telefonie / informatica, 

bureaubehoeften / drukwerk, advies, salaris administratie, etc. en de kosten voor het 

gebruik van bankfaciliteiten. 

 


