
Baten en Lasten Gemeente Open Hof Kerk

begroting rekening rekening
2021 2020 2019

€ € €
baten

 Opbrengsten uit bezittingen 51.375 48.594 60.086
 Bijdragen gemeenteleden 130.000 137.564 133.403
Incidentele baten 0 3.311 0

Totaal baten 181.375 189.469 193.489

lasten

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 78.720 72.578 86.905
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7.550 4.858 6.410
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 9.050 8.162 9.849
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 33.430 32.297 33.469

 Salarissen (koster, organist e.d.) 40.330 49.270 46.197
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.650 8.010 7.856
Incidentele lasten 0 10.332 4.473

Totaal lasten 177.730 185.507 195.159

Resultaat (baten - lasten; rood is negatief) 3.645 3.962 (1.670)

Balans Gemeente Open Hof Kerk

31-12-2020 31-12-2019
ACTIVA € €

ONROERENDE GOEDEREN
Totalen 188.054 188.054 

INVENTARISSEN
Zonnepanelen 8.740 8.740 

VORDERINGEN
Debiteuren 3.764 3.764 
TRANSITORIA
Nog te ontvangen/ vooruitbetaald 3.367 3.367 

LIQUIDITEITEN
Totalen 82.340 82.340 

TOTAAL 286.265 286.265 

31-12-2020 31-12-2019
PASSIVA

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 6.888 2.926 
Bestemmingsreserve dankdagcollecte 12.060 8.350 
Totalen 18.948 11.276 
VOORZIENINGEN
Onderhoudsfonds 84.328 89.141 
VREEMD VERMOGEN (LANG)
Hypotheek en obligatielening 161.945 165.945 

161.945 165.945 

VREEMD VERMOGEN (KORT)
Totalen 13.775 19.903 

13.775 19.903 

TOTAAL 292.771 286.265 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. 
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke 
gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. 
Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden
aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale
(kerk)gebouwen of een specifiek project. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens
voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant 
en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, 
benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan 
de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in 
stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.


