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Uittreksel Jaarverslag College van Kerkrentmeesters 

 

Inleiding 

Hierbij treft u een uittreksel aan van het financieel verslag van de Protestantse Gemeente 

Amersfoort (PGA) 2021 betreffende de wijkgemeente De Hoeksteen. Voor het volledige verslag 

wordt verwezen naar de informatie daarover van het college van kerkrentmeesters. Zie de website 

van de PGA of na te vragen bij het kerkelijk bureau.  

Uittreksel 

 

In dit jaarverslag gaan we allereerst in op de belangrijkste beleidslijnen die in 2021 een rol speelden. 

Dit geeft een goede achtergrond bij de cijfers van de PGA. Deze cijfers worden op hoofdlijnen 

besproken en daarna voor De Hoeksteen kort toegelicht.  

 

Financieel beleid in 2021 

Vanaf juni 2015 gelden de nieuwe spelregels. 

De belangrijkste wijzigingen ten opzicht van de voorgaande spelregels zijn: 

- Elke wijk is financieel verantwoordelijk voor de baten en lasten per wijk. Mutaties in het resultaat 

van de wijk worden gemuteerd op de wijkreserve. 

- Vulling van het solidariteitsfonds met maximaal 3% van de opbrengsten levend geld met een 

maximum voor het solidariteitsfonds van € 200.000. 

- Bij een vacaturestelling van een wijk moet uit een 8- jarenraming blijken dat de wijk de invulling 

van de vacature in deze periode kan betalen. 

- Nieuwe predikanten krijgen in principe een aanstelling op PGA-niveau en kunnen bij bepaalde 

omstandigheden ingezet worden bij andere wijken of op PGA-niveau. 

- Elke twee jaar zal er een vitaliteitsscan van alle wijken worden gemaakt. Dit kan aanleiding zijn 

voor ondersteuning door de PGA of voor aanwijzingen vanuit de PGA inzake het beleid van de 

wijk. 

- Een wijk kan een beroep doen op het solidariteitsfonds op basis van een plan. De aanscherping 

bestaat eruit dat de wijk ook bij een goed onderbouwd plan pas geld krijgt als de wijkreserve van 

de wijk is uitgeput. 

In aanvulling op de spelregels is in 2017 overeenstemming bereikt over de regeling inzake de 

duurzame inzet van de predikantenformatie in de PGA.  In deze regeling staan de stappen die 

gevolgd moeten worden bij een vacature voor een predikant. Ook voorziet deze regeling in een 

verdeling van de kosten van een vervulde vacature zodra te hoge predikantsformatie uit een andere 

wijk wordt ingezet om een vacature te vervullen.  
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Daarnaast zijn de belangrijkste punten in 2021: 

1. Presentatie en waarderingsgrondslagen jaarrekening. 

De PGA volgt de richtlijn begroting en jaarverslaggeving PKN. De belangrijkste uitgangspunten zijn: 

- Bij de activa is er een onderscheid tussen kerkgebouwen, overige kerkelijke activa en 

vastgoedbeleggingen. Kerkgebouwen worden gewaardeerd op basis van historische kosten.  Alle 

overige kerkelijke activa en vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd op actuele waarde ( WOZ 

waarde ) Vastgoedbeleggingen zijn investeringen in activa die niet direct voor kerkelijke 

activiteiten worden gebruikt maar bijvoorbeeld worden verhuurd. Conform de richtlijn zijn de 

pastorieën die worden bewoond door wijkpredikanten gerubriceerd als kerkelijke activa. We 

verhuren op dit moment één pastorie. Deze is gerubriceerd als vastgoedbelegging.  

- De staat van baten en lasten is opgebouwd uit de operationele baten en lasten ( onderdeel A ). 

Dit onderdeel geeft de structurele baten en lasten van de PGA weer. De eventuele dekking uit 

bestemmingsreserves zit niet in het operationeel resultaat maar bij onderdeel C. Onderdeel B 

zijn de bijzondere baten en lasten. Hier treft u onder andere de opbrengsten uit erfenissen en 

legaten aan, maar ook de opbrengsten van acties en dergelijke. Tenslotte ziet u hier ook de 

wijzigingen in de actuele waarde van de (vastgoed) beleggingen.  

- Het totaal van A plus B geeft het totale resultaat van de PGA weer. 

- In onderdeel C treft u de mutaties op de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen aan.  

- Onderdeel D tenslotte geeft de mutatie in de algemene reserve van de PGA en de mutaties in de 

wijkreserves aan. 

Korte beschouwing resultaten per wijk 

De Hoeksteen 

De Hoeksteen heeft een operationeel resultaat van -€ 3.405. Dit is € 5.000 beter dan begroot.  

De cijfers wijken in die zin af van andere jaren doordat ook de Hoeksteen heeft geïnvesteerd in de 

digitale kerk. Daar zijn ook acties voor gehouden. De opbrengst levend geld is, mede daardoor,  

€ 28.000 hoger dan begroot en € 16.000 hoger dan 2020. Aan de kostenkant is de investering in 

digitale kerk verantwoord onder de kosten van beheer etc. ( + 31.000 )  

De overige baten en lasten zijn redelijk in lijn met de begroting. De wijkreserve is na verwerking van 

het resultaat € 201.762. 
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Waarderingsgrondslagen 

 

Algemeen 

Per 1 januari 2010 zijn de Hervormde Gemeente, de Gereformeerde Kerk en de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente gefuseerd tot de Protestantse Gemeente Amersfoort.   

De jaarrekening is opgesteld op basis van de voorschriften volgens de richtlijn begroting en 

jaarverslaggeving PKN 2021. 

 

Wijken 

De Protestantse Gemeente Amersfoort bestaat uit de volgende wijken en de Amersfoortse Zwaan: 

 Leden per 31-12-2021 

 Belijdend lid Dooplid Overig Totaal 

Adventkerk 450 354 41 845 

Bergkerk 335 344 77 756 

De Amersfoortse Zwaan 58 40 7 105 

De Bron 339 243 34 616 

De Brug 455 409 88 952 

De Hoeksteen 336 262 45 643 

Emmaüskerk 127 147 37 311 

Fonteinkerk 246 217 33 496 

Nieuwe Kerk 368  403 85 856 

Sint Joriskerk 450 476 46 972 

 3.210 2.918 500 6.628 

 

Verdeelsleutel 

De kosten van het landelijke werk (quotum en solidariteitsheffing) en de algemene kosten van het 

plaatselijke werk (administratie, accountant, LRP e.d.) worden aan de hand van een verdeelsleutel 

toegerekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met het aantal leden en de opbrengst levend geld. 

 

Resultaat en vermogen per wijk 

In deze jaarrekening zijn de resultaten en de vermogens van de juridisch niet-zelfstandige 

wijkgemeenten opgenomen. 

 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

1. Algemeen 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving 

PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB , het Generale College voor Behandeling 

Beheerszaken. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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2. Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 

aanmerking genomen waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben. 

 

Indeling staat van baten en lasten. 

In onderdeel A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten weergegeven.  

In onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overige baten en lasten 

weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder onderdeel B.  

Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het boekjaar aan.  

 

In onderdeel C wordt de vrijval van bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen aan dit resultaat 

toegevoegd. Vanuit het resultaat A plus B worden in het kader van de resultaatbestemming 

bedragen aan bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen toegevoegd.  

 

Het resterende resultaat D geeft de mutatie aan de algemene reserve ( inclusief wijkreserves ) aan. 
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Toelichting mutaties kerkelijke gebouwen 

 

Investering kerkgebouw de Hoeksteen. 

In 2017 en begin 2018 is de eerste fase van de renovatie van de Hoeksteen uitgevoerd. In 2019 is de 

tweede fase uitgevoerd. Het bedrag in de balans is de totale investering minus de bijdragen. 

 

Totale investering                                                      €  226.500 

Af: Bijdrage renovatiefonds PGA                            €    75.000 

      Bijdrage voorziening onderhoud PGA         €    25.000 

      Bijdrage eigen acties                                           €    25.000 

      Bijdrage wijkreserve              €    64.000 

      Mij van Welstand en lening PGA        €    37.500 

                                                                   €  226.500- 

Boekwaarde eind 2019                                    €              0 

 

 

Installaties en inventarissen Invest. Afschrijv. Boekwaarde Boekwaarde 

   2021 2021 31 dec.21 31 dec.20 

   € € € € 

Install./Invent. De Hoeksteen 0 0 0 0 

       
Algemene reserve wijken     

       
Algemene reserve Hoeksteen     
Stand per 1 januari    204.244 189.929 

Bij: Resultaat boekjaar   -2.482 14.315 

Stand per 31 december   201.762 204.244 

       
Onderhoudsvoorzieningen     

    Dotatie naar   
Groot onderhoud Beginstand Dotaties Sint-Joris Onttrekkingen Eindstand 

       
Hoeksteen 81.139 14.807 -3.831 -6.391 85.724 

       
Groot onderhoud dak Beginstand Dotaties  Onttrekkingen Eindstand 

       
Hoeksteen 24.000 4.000   28.000 

       
Er is een voorziening gevormd voor te verrichten onderhoud aan kerken. Jaarlijks wordt een 

geïndexeerde dotatie ten laste van de rekening van baten en lasten aan de voorziening 

toegevoegd. De werkelijke onderhoudskosten worden hierop in mindering gebracht.   



 

Staat van baten en lasten Wijkgemeente 3 Hoeksteen 

 

 Begroting Begroting Rekening Rekening 

 2022 2021 2021 2020 

 € € € € 

BATEN     

Opbrengsten onroerende zaken 37.500 22.500 23.961 24.282 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.900 4.000 3.727 3.478 

Opbrengsten levend geld 111.750 110.750 136.103 121.051 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 1.000 0 1.629 0 

          

Totaal baten 152.150 137.250 165.420 148.811 

     
LASTEN     

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 34.640 32.107 30.959 34.749 

Kosten overige eigendommen en inventarissen 2.750 4.250 4.685 1.237 

Afschrijvingen 0 0 0 0 

Pastoraat 78.150 74.200 73.937 77.599 

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.525 7.875 3.038 4.455 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 7.430 8.045 7.971 8.068 

Salarissen en vergoedingen 1.800 2.250 2.031 1.745 

Beheer, administratie, bestuur en publiciteit 19.330 17.058 46.047 15.549 

Rentelasten/bankkosten 150 120 157 167 

          

Totaal lasten 149.775 145.905 168.825 143.569 

     

A. Saldo baten minus lasten 2.375 -8.655 -3.405 5.242 

B. Saldo incidentele baten en lasten 0 0 3.139 11.433 

Bruto resultaat 2.375 -8.655 -266 16.675 

     

Toevoeging bestemmingsreserves en fondsen -2.240 -2.216 -2.216 -2.360 

Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen 0 0 0 0 

C. Totaal mutaties bestemmingsreserves en -

fondsen -2.240 -2.216 -2.216 -2.360 

     

Resultaat totaal 135 -10.871 -2.482 14.315 

     
D. Bestemming resultaat     
Algemene wijkreserve 135 -10.871 -2.482 14.315 

 

Einde uittreksel jaarrekening 2021 PGA - De Hoeksteen 


