
 Protestantse Gemeente te Oegstgeest 

 College van Kerkrentmeesters 

 
JAARREKENING 2018 

Onderstaand is een samenvatting van de “Staat van Baten en Lasten 2018” van de 

Protestantse Gemeente te Oegstgeest.  

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

de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters. 
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Voorzieningen: 

 

eind 

2018 

 

 

 

eind 

2017 

Groot onderhoud gebouwen € 134.582 

   

€ 161.276 

Groot onderhoud orgels € 89.671 

   

€ 68.093 

Totaal €224.253 

   

€229.369 

 

Verklaring van de categorieën 

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

Willibrords Erf, Kosterswoning bij Groene Kerk, Dorpscentrum en Sonne-Wende, plus de 

woonbijdrage van de predikanten voor het gebruik van een pastorie. 

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

Bijdragen Kerkbalans / Collectes: inkomsten uit vrijwillige bijdrage van PGO leden en 

collectes in de kerkdiensten. 

Rentebaten: van de banken ontvangen rente op tegoeden, minus betaalde rente op 

tekorten. 

Doorzendcollecten: opbrengst van collecten tijdens de eredienst voor doeleinden van 

derden (wordt gecompenseerd door post “Afdracht doorzendcollecten” onder lasten). 

Kosters, Administrateur en kerkmusici: de kosten m.b.t. de kosters, administrateur, 

kerkmusici, schoonmaaksters, e.d. 

Pastoraat (predikanten): de kosten van de predikanten.  

Gebouwen: alle kosten m.b.t. de pastorieën, de Groene Kerk, de Regenboogkerk, 

Willibrords Erf, Kosterswoning bij Groene Kerk en Sonne-Wende. Zowel onderhoud als 

operationele kosten. 

Kerkdiensten, wijkwerk en activiteiten: alle kosten verbonden met de kerkdiensten 

en met de verschillende taakgroepen. 

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

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

gebruik van bankfaciliteiten 

Bijdragen aan PKN en Raad van Kerken: vaste verplichte afdracht aan de landelijke 

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

OKe. 

Afdracht doorzendcollecten: zie hierboven bij Baten. 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

 

Maurice van den Heuvel Thijs Breet 

voorzitter penningmeester 

 

Oegstgeest, 4 juli 2019 


