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Gepubliceerd in de nieuwsbrief van 27 november 2022 

 

Begroting PGA - De Hoeksteen 2023 

In de periode september/oktober heeft de penningmeester van de PGA met inbreng 

van de wijken binnen de PGA de concept-begroting opgesteld voor het komend jaar. 

Deze begroting is vervolgens in de novembervergadering van het college van 

kerkrentmeesters vastgesteld en wordt ter goedkeuring doorgestuurd naar de 

Algemene Kerkenraad. Voor verdere informatie volg verder de berichtgeving van de  

                            AK en/of bezoek later de website van de PKN kerken Amersfoort: pkn-Amersfoort.nl 

 

Hieronder volgt een beknopte weergave van de opbouw van de inkomsten en de uitgaven uit de 

begroting voor onze wijk: De Hoeksteen. 

 

Baten 2023 

De inkomsten worden voor 2023 geraamd op € 143.700,-. Het grootste gedeelte komt uit de 

jaarlijks terugkerende actie kerkbalans 70%. Uit de verhuur 19%. De overige 11% aan baten komen  

uit collectes, giften en wat rente.  

 

 
 

Lasten 2023 

De uitgaven zijn geraamd op € 118.635,-. De uitgaven zijn voor 2023 lager geraamd dan normaal.  

Dit heeft te maken van de vacature van de predikant. Zo lang wij geen vaste predikant hebben, zijn  

de salariskosten voor onze wijk lager. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat het tot halverwege 2023 duurt 

voordat er een nieuwe predikant is. Als dat eerder is, dan zullen de kosten voor het pastoraat hoger 

zijn dan nu wordt begroot. Onzeker zijn wij over de stijging van de energiekosten. Het geraamde 

positieve verschil tussen de baten en de lasten kan in de praktijk straks snel veranderen. Een punt om 

in de gaten te blijven houden. 

 

 

  



Verzamelblad van de begroting 2023 / 2022 en het rekeningcijfer van 2021 

 

Op dit verzamelblad ziet u een samenvatting van de begroting 2023/2022 met de rekeningcijfers van 

enkele jaren daarvoor. Hebt u hier vragen over of wilt u een nadere uitleg meldt ons dit. Bij voorkeur 

per email: kerkrentmeesters@hoeksteenamersfoort.nl 

 

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 Begroting Begroting Rekening 

DE HOEKSTEEN 2023 2022 2021 

 € € € 

BATEN    

Opbrengsten onroerende zaken 27.500 37.500 23.961 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 2.200 1.900 3.727 

Opbrengsten levend geld 113.000 111.750 136.103 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen 1.000 1.000 1.629 

        

Totaal baten 143.700 152.150 165.420 

    
LASTEN    

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 30.200 34.640 30.959 

Kosten overige eigendommen en inventarissen 3.000 2.750 4.685 

Afschrijvingen 0 0 0 

Pastoraat 46.000 78.150 73.937 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.825 5.525 3.038 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.020 7.430 7.971 

Salarissen en vergoedingen 2.100 1.800 2.031 

Beheer, administratie, bestuur en publiciteit 23.290 19.330 46.047 

Rentelasten/bankkosten 200 150 157 

        

Totaal lasten 118.635 149.775 168.825 

    

A. Saldo baten minus lasten 25.065 2.375 -3.405 

B. Saldo incidentele baten en lasten 0 0 3.139 

Bruto resultaat 25.065 2.375 -266 

    

Toevoeging bestemmingsreserves en fondsen -2.260 -2.240 -2.216 

Onttrekkingen bestemmingsreserves en fondsen 0 0 0 

C. Totaal mutaties bestemmingsreserves en -fondsen -2.260 -2.240 -2.216 

    

Resultaat totaal 22.805 135 -2.482 

    
 

Toelichting bij het rekeningcijfer van 2021. 

Het jaar 2021 laat een klein tekort zien van - € 2.482,-. Gelukkig is dit tekort minder groot geworden 

dan een jaar geleden vooraf werd geraamd. Door een meevallende verhuur in coronatijd en giften 

voor het aanschaffen van de beeld- en geluidsapparatuur is ons tekort beperkt gebleven.  

 

Laten wij hopen dat de kostenstijgingen in 2023 meevallen en wij 2023 weer positief kunnen afsluiten. 

 

Het wijkteam kerkrentmeesters 


