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BEGROTING

van de Hervormde Gemeente * (juiste kerknaam invullen)

te Nieuw-Vennep / Burgerveen

* Protestantse Gemeente
  Hervormde Gemeente
  Gereformeerde Kerk
  Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het 

college van (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2017

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.
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college van  diakenen Verslagjaar 2017

Algemene Informatie vervolg.

college van diakenen

Voorzitter
Naam: Dhr. J. Turennout Telefoon: 06-52888324
Adres: Papaverstraat 45 e-mail jaapvanturennout@quicknet.nl
Pc plaats 2153 BB Nieuw-Vennep

Secretaris
Naam: Mw. P.H.M. Mulckhuijse Telefoon: 06-27140972
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Pc plaats 2151 AS  Nieuw-Vennep

Penningmeester
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Preses kerkenraad
Naam: Dhr. P. de Bruin Telefoon: 0252-689828
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Scriba kerkenraad
Naam: Dhr. A. Kool Telefoon: 06-14264240
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Pc plaats 2152 RN Nieuw-Vennep

De administratie berust bij:
Naam: Mw. P.H.M. Mulckhuijse Telefoon: 06-27140972
Adres: Dr. Van Haeringenplantsoen 15 e-mail linda.mulckhuijse@gmail.com
Pc plaats 2151 AS Nieuw-Vennep

Contactpersoon voor deze begroting:
Naam: Mw. P.H.M. Mulckhuijse Telefoon: 06-27140972
Adres: Dr. Van Haeringenplantsoen 15 e-mail linda.mulckhuijse@gmail.com
Pc plaats 2151 AS  Nieuw-Vennep
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Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december
1 Kerkelijke regio (b.v. Midden) Midden
2 Registratienummer gemeente
3 Classis (naam)
4 Combinatie/Federatie met
5 Aantal Wijkgemeenten 2,0
6 Aantal predikanten 2,0

6.1 waarvan voor gewone werkzaamheden 2,0
6.2 waarvan met een bijzondere opdracht
6.3 Bezetting predikanten                         volledig: 2,0
6.4

7 Aantal kerkelijk werkers 0,0
7.1 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 0,0

8 Overige betaalde medewerkers in FTE 0,0
9 Aantal belijdende leden verslagjaar 686 (per 12-10-2016) (voorgaand jaar: facult)

10 Aantal doopleden verslagjaar 929 (per 12-10-2016) (voorgaand jaar: facult)
11 Overig aantal tot de gemeente behorend. 889 (per 12-10-2016) (voorgaand jaar: facult)

 Totaal aantal leden (10+11) 1615 0
12 Aantal pastorale eenheden 1363

2.600.480.00.2150.000
PKN Classis Hoofddorp

 dagdelen parttime:
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Verklaringen intern

Verklaring college van  diakenen

Het college van diakenen van de Hervormde Gemeente te Nieuw-Vennep / Burgerveen
verklaart, dat de ontwerp-begroting over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en
ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

datum: 1 december 2017

Voorzitter: Dhr. J. van Turennout (Handtekening)

Secretaris: Mw. P.H.M. Mulckhuijse (Handtekening)

Verklaring  Kerkenraad

Nadat de begroting voorlopig is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een
week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd.
Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van de Hervormde Gemeente
 te Nieuw-Vennep / Burgerveen  in de vergadering van:
De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het
Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 6 december 2017

Preses: Dhr. P. de Bruin (Handtekening)

Scriba: Dhr. A. Kool (Handtekening)

6-dec.-2017
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Batenrekeningen

begroting begroting rekening
2017 2016 2015

80 baten onroerende zaken
totaal -€                      -€                       -€                      

81 rentebaten en dividenden
81.10 ontvangen interest bank 100€                  350€                  409€                 
81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g -€                      -€                       -€                      
81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken -€                      -€                       -€                      
81.40 rente obligaties/pandbrieven -€                      -€                       -€                      
81.50 dividend aandelen -€                      -€                       -€                      
81.90 overige rentebaten -€                      -€                       -€                      

totaal 100€                  350€                  409€                 

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
totaal -€                      -€                       -€                      

83 bijdragen levend geld
83.10 vrijwillige bijdragen -€                      -€                       -€                      
83.20 collecten in kerkdiensten 15.900€             14.300€             13.224€            
83.30 giften 250€                  450€                  1.078€              
83.40 schenking/legaat/erfenis < €  500,-- per verkrijging -€                      -€                       -€                      
83.50 collectebussen -€                      -€                       -€                      
83.60 ontvangsten voor solidariteitskas -€                      -€                       -€                      
83.70 opbrengsten wijkkassen -€                      -€                       -€                      
83.80 Diaconale rondgang 1.100€               500€                  1.028€              
83.90 overige bijdragen levend geld -€                      -€                       -€                      

totaal 17.250€             15.250€             15.330€            

84 door te zenden collecten en bijdragen
84.10 collecten (CVK) -€                      -€                       -€                      
84.11 doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) 2.300€               3.500€               4.090€              
84.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 850€                  450€                  757€                 
84.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland 650€                  450€                  531€                 
84.14 bijdragen van diaconale aard (landelijk) 2.000€               2.000€               1.880€              
84.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet 

meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) -€                      -€                       250€                 
84.20 bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK) -€                      -€                       -€                      
84.21 doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) 2.800€               6.600€               4.676€              
84.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 1.500€               200€                  -€                      
84.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland 1.100€               -€                       -€                      
84.24 bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) 3.000€               600€                  5.491€              
84.26 bijdragen inzake "rampen" -€                      -€                       949€                 
84.29 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet

meetellend voor MDA (wereldwijd) -€                      -€                       -€                      
totaal 14.200€             13.800€             18.624€            

85 subsidies en bijdragen (CVK)
totaal -€                      -€                       -€                      
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening
2017 2016 2015

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
totaal -€                       -€                      -€                      

41 lasten overige eigendommen en inventarissen
totaal -€                       -€                      -€                      

42 afschrijvingen
totaal -€                       -€                      -€                      

43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat
totaal -€                       -€                      -€                      

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.
44.10 kosten kerkdiensten 125€                  450€                  137€                  
44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten -€                       -€                      -€                      
44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 35€                    30€                    31€                   
44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden -€                       -€                      -€                      
44.60 kosten jeugdwerk 50€                    50€                    41€                   
44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten -€                       -€                      10€                   

totaal 210€                  530€                  219€                  

45 verplichtingen/bijdragen andere organen
45.10 Diaconaal quotum 2.132€               2.374€               1.518€               
45.30 bijdragen classes en streekverbanden -€                       -€                      -€                      
45.60 afdrachten voor solidariteitskas -€                       -€                      -€                      
45.90 overige bijdragen en contributies -€                       -€                      -€                      

totaal 2.132€               2.374€               1.518€               

46 salarissen en vergoedingen
totaal -€                       -€                      -€                      

47 kosten beheer, administratie en archief
47.10 kosten bestuur -€                       -€                      -€                      
47.11 kosten (wijk)kerkenraad -€                       -€                      -€                      
47.20 bureaubehoeften en drukwerk -€                       -€                      -€                      
47.30 kosten telefoon -€                       -€                      -€                      
47.40 kosten administratie en archief -€                       -€                      -€                      
47.41 kosten ledenregistratie -€                       -€                      -€                      
47.42 kosten financiële administratie -€                       -€                      -€                      
47.50 controlekosten jaarrekening -€                       -€                      -€                      
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) -€                       -€                      -€                      
47.70 publiciteit -€                       -€                      -€                      
47.90 overige lasten -€                       -€                      12€                   

totaal -€                       -€                      12€                   

48 rentelasten/bankkosten
48.10 rente bankschulden -€                       -€                      -€                      
48.11 bankkosten 240€                  225€                  198€                  
48.20 rente hypotheken en leningen o/g -€                       -€                      -€                      
48.30 rente obligatieleningen -€                       -€                      -€                      
48.40 rente fondsen -€                       -€                      -€                      
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer -€                       -€                      -€                      
48.90 overige rente -€                       -€                      -€                      

totaal 240€                  225€                  198€                  
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening
2017 2016 2015

50 diaconaal werk plaatselijk (cvd)
50.10 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten -€                       -€                      400€                  
50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging 500€                  700€                  526€                  
50.30 ziekenzorg 1.000€               1.050€               1.176€               
50.40 ouderenwerk 3.500€               3.200€               2.566€               
50.50 gehandicaptenwerk -€                       -€                      -€                      
50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep -€                       -€                      -€                      
50.70 bijdrage bezoekwerk -€                       30€                    -€                      
50.80 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk 400€                  350€                  87€                   
50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk 2.500€               2.000€               946€                  

totaal 7.900€               7.330€               5.701€               

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)
51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) 2.300€               3.500€               4.090€               
51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 850€                  450€                  757€                  
51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland 650€                  450€                  531€                  
51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) 2.000€               2.000€               1.880€               
51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten 1.000€               -€                      -€                      
51.17 overige bijdragen 1.200€               -€                      -€                      
51.19 afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk -€                       

(regionaal/provinc./land) niet meetellend voor MDA -€                       -€                      250€                  

totaal 8.000€               6.400€               7.508€               

52 diaconaal werk wereldwijd (cvd)
52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21) 2.800€               6.600€               4.676€               
52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 1.500€               200€                  -€                      
52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland 1.100€               -€                      -€                      
52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) 3.000€               600€                  4.250€               
52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten 1.000€               -€                      -€                      
52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen" 1.500€               -€                      -€                      
52.27 overige bijdragen 1.800€               -€                      949€                  
52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk

(wereldwijd) niet meetellend voor MDA. -€                       -€                      -€                      
-€                       5.000€               5.686€               

totaal 12.700€             12.400€             15.561€             

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)
totaal -€                       -€                       -€                      

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)
-€                       -€                       -€                      

56 streekgemeenten (lasten: +, baten: -)
totaal -€                       -€                       -€                      

57 aandeel in federatie (lasten: +, baten: -)
totaal -€                       -€                      -€                      

58 overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)
totaal -€                       -€                      -€                      
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Totaal exploitatie

begroting begroting rekening
2017 2016 2015

baten

80 baten onroerende zaken -€                       -€                       -€                         
81 rentebaten en dividenden 100€                   350€                   409€                    
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                       -€                       -€                         
83 bijdragen levend geld 17.250€              15.250€              15.330€               
84 door te zenden collecten 14.200€              13.800€              18.624€               
85 subsidies en bijdragen -€                       -€                       -€                         

totaal baten 31.550€              29.400€              34.363€               

lasten
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                        -€                       -€                         
41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€                        -€                       -€                         
42 afschrijvingen -€                        -€                       -€                         
43 pastoraat -€                        -€                       -€                         
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 210€                   530€                   219€                     
45 verplichtingen/bijdragen andere organen 2.132€                2.374€                1.518€                  
46 salarissen -€                        -€                       -€                         
47 kosten beheer, administratie en archief -€                        -€                       12€                      
48 rentelasten/bankkosten 240€                   225€                   198€                     
50 diaconaal werk plaatselijk 7.900€                7.330€                5.701€                  
51 diaconaal werk regionaal 8.000€                6.400€                7.508€                  
52 diaconaal werk wereldwijd 12.700€              12.400€              15.561€                

totaal lasten 31.182€              29.259€              30.717€                

Saldo baten - lasten 368€                   141€                   3.646€                  

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                        -€                       -€                         
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                        -€                       -€                         
56 streekgemeenten -€                        -€                       -€                         
57 aandeel in lasten federatie -€                        -€                       -€                         
58 overige lasten en baten -€                        -€                       -€                         

totaal -€                        -€                       -€                         

Resultaat 368€                   141€                   3.646€                  

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017
toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve 368€                   -€                       
Reserve koersverschillen -€                        -€                       
Herwaarderingsreserve -€                        -€                       
Overige reserve -€                        -€                       

Totaal 368€                   -€                       

Per saldo een toevoeging/onttrekking van 368€                   
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Toelichting

Toelichting op de begroting
De begroting betreft de samengevoegde begrotingen van de wijkgemeente Crosspoint en Witte Kerk
Op 1 april 2014 is de wijkgemeente Crosspoint zelfstandig verder gegaan. Beiden wijkgemeenten voeren
een eigen financiële administratie. Voor het opstellen van deze begroting, worden beiden begrotingen na
goedkeuring in de eigen vergaderingen door het CvD gecontroleerd en  samengevoegd in  een 
begroting . De samengevoegde begroting wordt besproken in de Algemene Kerkenraad (AK)
Na goedkeuring van de samengevoegde begroting wordt deze opgestuurd naar het RCBB.

Ondanks een lichte terugloop in het aantal belijdende en doopleden, lijkt het erop 
dat er inderdaad een toename in het aantal kerkgangers is, daardoor zullen de inkomsten
iets toenemen.
De toename van inkomen komt ook voort uit het feit, dat de kerkbezoekers weer iets meer doneren
tijdens de collecte (terug te zien in de inkomsten in 2015 en de inkomsten tot heden in 2016)

Door deze lichte toenamen van inkomsten, kan de ook aan de uitgavenkant van de begroting een hoger
bedrag in de begroting worden opgenomen.

De uitgaven van de diaconie van wijkgemeente Witte Kerk betreffen voornamelijk
de christelijke goede doelen in zowel het binnenland als wereldwijd,
De wijkgemeente Crosspoint ondersteunt al een aantal jaren via Churchlink een kerk in Kenia. 


