
Baten en lasten Protestantse Gemeente te Edam

1 januari 2020 t/m 31 december 2020

Baten

Begroting 2020 Baten 2020 Baten 2019

Baten onroerende zaken                  36.300 27.423 41.318

Rentebaten en dividenden                1.000 1.057 1.541

Opbrengsten Stichtingen/kassen/fondsen  15.000 15.000 9.000

Bijdragen levend geld                   76.000 76.891 78.369

Subsidies en bijdragen                  0 2.326 0

Onttrekking fondsen 0 0 2.587

Incidentele baten 0 666.161 750

Totaal Baten 128.300 788.859 133.565

Lasten

Begroting 2020 Lasten 2020 Lasten 2019

Lasten kerkel. gebouwen excl. afschrijv. 28.900 26.609 26.241

Lasten ov. eigendommen en inventarissen 6.400 1.043 8.554

Afschrijvingen onroer.zak. installaties/inventaris 0 4.928 0

Pastoraat                               98.800 82.572 93.849

Lasten kerkdiensten, catechese, etc     5.250 -1.983 4.446

Verplichtingen/bijdragen andere organen 5.900 5.650 5.836

Salarissen en vergoedingen vrijwilligers 3.000 2.426 6.410

Kosten beheer en administratie          7.850 4.914 5.812

Rentelasten/bankkosten                  600 544 561

Toevoeging. aan fondsen 0 10.718 750

Totaal lasten 156.700 137.421 152.458

Resultaat -28.400 651.438 -18.893

Totaal telling 128.300 788.859 133.565

Operationeel resultaat -28.400 -4.005 -21.479

Incidentele baten n.a.v. herwaardering en giften orgelfonds 0 666.161 750

Incidentele lasten n.a.v toev. Fondsen 0 -10.718 -750

Onttrekking fondsen 0 0 2.587

Resultaat -28.400 651.438 -18.893

Toelichting 2020

Baten onroerende zaken:

De baten onroerende zaken zijn lager dan begroot doordat het kerkgebouw De Swaen en

De Hulpkerk als gevolg van de corona epidemie minder vaak verhuurd zijn.

Incidentele baten:

Er zijn geen incidentele baten begroot. Door wijziging van de Richtlijn Begroting en jaarverslaggeving zijn de

pastorie en de Hulpkerk gewaardeerd op de WOZ-waarde i.p.v. € 1. Tevens heeft herwaardering

plaatsgevonden van inventaris dat vrij recent aangeschaft is. Samen met de giften voor het orgelfonds,

een bedrag van € 8.677,50, bedragen de incidentele baten in totaal € 666.161.

Lasten kerkelijke gebouwen: 

De lasten kerkelijke gebouwen zijn iets lager dan begroot.

Dit komt voornamelijk doordat de energielasten iets lager zijn dan begroot.
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Lasten ov. Eigendommen en inventarissen: 

De lasten zijn € 5.357 minder dan begroot doordat in de werkruimte van de predikant in de Grote Kerk

niet gebruikt is en doordat er tijdens de kerstdiensten minder intensief gestookt is.

Afschrijvingen: 

Volgens de nieuwe Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving mogen we de aanschaf

van inventaris niet meer als kosten boeken maar moeten we aanschafwaarde op de balans vermelden.

Dit betekent dat we jaarlijks een deel van de aanschafwaarde als afschrijvingskosten boeken. Bij de

begroting is er geen rekening gehouden met afschrijvingskosten.

Pastoraatskosten: 

De pastoraatskosten zijn minder dan begroot doordat de afdracht aan de Generale kas verlaagd is a.g.v.

langdurige ziekte van de predikant. Wel is er een bedrag van € 7.711 besteed aan bijstand in het pastoraat

door gebruik te maken van de inzet van de predikant van de Protestantse Gemeente te Uitdam. De kosten

van de preekvoorziening zijn lager dan begroot doordat een aantal diensten vanwege de corona epidemie

niet doorgegaan zijn.

Lasten kerkdiensten, catechese etc: 

Door de corona epidemie zijn er nauwelijks uitgaven geweest voor de kerkdiensten. Doordat de

wintersportactiviteit in 2020 een batig saldo opleverde is er sprake van negatieve lasten.

Het batig saldo van de wintersportreis is onder aftrek van de bankkosten via de incidentele lasten  

toegevoegd aan het fonds reizen KOW.

Verplichtingen/bijdragen andere organen: 

Het grootste deel bestaat uit Kerkrentmeesterlijk quotum dat afhankelijk is van de inkomsten levend geld

Dit bedrag was begroot op € 3.800 maar o.a. door de afname van de vaste vrijwillige

bijdragen in 2019 bedroeg de afdracht slechts € 3.523.  

Salarissen en vergoedingen vrijwilligers:

Door de corona epidemie is er minder schoongemaakt door vrijwilligers zodat er minder onkosten-

vergoedingen zijn verstrekt dan begroot. In 2019 was t/m 31 augustus nog sprake van een assistent 

van de predikant waardoor in 2019 de lasten hoger waren dan in 2020.

Kosten beheer en administratie:         

De kosten zijn o.a. lager dan begroot doordat er door de corona epidemie minder drukwerkkosten

zijn gemaakt voor de kerkdiensten. Ook zijn er minder representatiekosten o.a. omdat er nauwelijks 

kinderen gedoopt worden, zodat er geen kinderbijbels meer geschonken worden aan doopouders.

Toevoeging aaan fondsen:

Er is n.a.v. giften een bedrag van € 8.677,50 toegevoegd aan het orgelfonds en er is een bedrag

van € 2.040,68 toegevoegd aan het fonds reizen KOW.
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