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Samenvatting conceptbegroting 2019 

Onderstaand is een samenvatting van de conceptbegroting voor 2019 van de 

Protestantse Gemeente te Oegstgeest (PGO). De volledige conceptbegroting 2019 ligt 

van maandag 12 t/m vrijdag 30 november 2018 op het Kerkelijk Bureau ter inzage 

tijdens de openingsuren. Een elektronische kopie van de volledige conceptbegroting 2019 

kan worden aangevraagd bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters; 

e-mail penningmeester-cvk@pgoegstgeest.nl . 

Reacties op de conceptbegrotingen kunnen tot uiterlijk 1 december worden gestuurd 

naar de scriba van de kerkenraad, mw. M. Huizer, Warmonderweg 2C, 2341 KV, 

Oegstgeest; e-mail scribapgo@pgoegstgeest.nl .  

Tijdens de vergadering van de kerkenraad op 6 december zullen de reacties worden 

besproken en zal de begroting voor 2019 worden vastgesteld. 

 

Begroting 

2019 

Begroting 

2018 

Werkelijk 

2017 

BATEN  

  Bijdragen levend geld 258.500 270.000 272.037 

Baten onroerend goed 165.000 129.776 213.280 

Inkomsten buffet 22.000 17.000 15.604 

Rente- en dividendbaten 3.500 9.000 8.137 

Bijdragen derden 4.500 4.466 4.466 

Doorzendcollecten 20.000 20.000 20.693 

Totaal Baten 473.500 450.242 468.206 

 

LASTEN  
  

Gebouwen (incl. inventaris en orgels) 119.000 118.000 132.331 

Pastoraat (predikanten) 263.000 257.000 277.254 

Personeel 121.500 136.000 139.107 

Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten 18.500 20.500 13.838 

Verplichtingen en bijdragen aan derden 28.500 29.000 28.865 

Beheer en administratie 28.000 29.000 34.491 

Afdracht doorzendcollecten 20.000 20.000 20.693 

Totaal Lasten 598.500 609.500 646.579 

 
 

  
Baten minus Lasten -125.000 -159.258 -178.373 

 

INCIDENTELE BATEN EN LASTEN  
  

Legaten  
 

35.000 

Erfstelling   210.000 

Totaal incidentele baten en lasten 0 0 245.000 

 

Exploitatiesaldo -125.000 -159.258 66.627 

  

https://www.pgoegstgeest.nl/wie/kerkelijk-bureau/
mailto:penningmeester-cvk@pgoegstgeest.nl
mailto:scribapgo@pgoegstgeest.nl
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Bestemming van het exploitatiesaldo 
Begroting 

2019 

Begroting 

2018 

Werkelijk 

2017 

Continuïteitsreserve -11.000 -45.258 -39.223 

Reserve pastoraat -85.000 -85.000 -79.978 

Fonds Groene Kerk -29.000 -29.000 209.126 

Steunfonds 1995 0 0 -23.288 

Totaal -125.000 -159.258 66.627 

 

Namens College van Kerkrentmeesters, 

Maurice van den Heuvel Thijs Breet 

voorzitter penningmeester 

 

Oegstgeest, 7 november 2018  
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Verklaring van de categorieën 

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

Kerkbalans), collectes in de kerkdiensten en legaten. 

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

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

woonbijdragen van de predikanten voor het gebruik van een pastorie. 

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

 Rente- en dividendbaten: ontvangen rente en dividend. 

 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 pastorieën, de 

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

Kerk. Zowel onderhoud als operationele kosten (verzekering, OZB, etc). 

 Pastoraat (predikanten): de kosten van de predikanten.  

 Personeel: de kosten m.b.t. de koster, 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. 

 


