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Algemene Informatie vervolg.

college van kerkrentmeesters

Voorzitter

Naam: W.E. van den Brandt Telefoon:06-53136287

Adres: Lunterse bosweg 4 a/b e-mail wvdbrandt@icloud.com

Pc plaats 6741 KN Lunteren

Secretaris

Naam: C.A. de Vries Telefoon:0318-453343

Adres: Verlengde Maanderweg 20 e-mail cadvries@gmail.com

Pc plaats 6713 LJ Ede

Penningmeester

Naam: R.A. van Dijk Telefoon:0318-619005

Adres: Notaris van Puttenstraat 3 e-mail r.van.dijk@onderweegsdegroot.nl

Pc plaats 6712 EK Ede

Preses kerkenraad

Naam: D.J. Hulstein Telefoon:0318-639731

Adres: Rietveldlaan 15 e-mail djhulstein52@gmail.com

Pc plaats 6717 KZ Ede

Scriba kerkenraad

Naam: A.M. van den Andel Telefoon:0318-638741

Adres: Annadaal 23 e-mail ak@hervormdede.nl

Pc plaats 6715 JA Ede

De administratie berust bij:

Naam: Kerkelijk Bureau Telefoon:0318-610438

Adres: Driehoek 11-A e-mail kerkbureau@hervormdede.nl

Pc plaats 6711 DH Ede

Contactpersoon voor deze begroting:

Naam: R.A. van Dijk Telefoon:0318-619005

Adres: Notaris van Puttenstraat 3 e-mail r.van.dijk@onderweegsdegroot.nl

Pc plaats 6712 EK Ede
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Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december

1 Kerkelijke regio (b.v. Midden) Zuidoost

2 Registratienummer gemeente

3 Classis (naam)

4 Combinatie/Federatie met

5 Aantal Wijkgemeenten 6,0

6 Aantal predikanten 7,0

6.1 waarvan voor gewone werkzaamheden 7,0

6.2 waarvan met een bijzondere opdracht 0,0

6.3 Bezetting predikanten                         volledig: 6,0

6.4 0,4

7 Aantal kerkelijk werkers 2,0

7.1 Bezetting kerkelijk werkers in FTE 1,4

8 Overige betaalde medewerkers in FTE

9 Aantal belijdende leden verslagjaar 3902 (voorgaand jaar: facult)

10 Aantal doopleden verslagjaar 5156 (voorgaand jaar: facult)

11 Overig aantal tot de gemeente behorend. 1110 (voorgaand jaar: facult)

 Totaal aantal leden (10+11) 9058 0

12 Aantal pastorale eenheden 5606

2.400.290.00.6710.000

Ede(8)

nvt

 dagdelen parttime:

3



 

Hervormde Gemeente  te Ede Begroting, versie 4

college van kerkrentmeesters Jaar 2017

Verklaringen intern

Verklaring college van  kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente  te Ede

verklaart, dat de ontwerp-begroting over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en

ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

datum:

Voorzitter: (Handtekening)

Secretaris: (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 Ede  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: 

Preses: (Handtekening)

Scriba: (Handtekening)
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Batenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

80 baten onroerende zaken

80.10 inkomsten kerkgebouwen 22.000€           20.000€            17.831€           

80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 17.000€           15.000€            15.415€           

80.40 inkomsten pastorie(ën) 42.500€           42.600€            36.993€           

80.50 inkomsten kosterswoning(en) -€                     -€                      -€                    

80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen -€                     -€                      -€                    

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen 10.000€           13.000€            9.834€             

80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen -€                     -€                      -€                    

totaal 91.500€           90.600€            80.073€           

81 rentebaten en dividenden

81.10 ontvangen interest bank 1.000€             2.000€              1.182€             

81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g 4.000€             5.250€              4.034€             

81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken -€                     -€                      -€                    

81.40 rente obligaties/pandbrieven -€                     -€                      -€                    

81.50 dividend aandelen -€                     -€                      -€                    

81.90 overige rentebaten -€                     -€                      -€                    

totaal 5.000€             7.250€              5.216€             

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

82.10 opbrengsten uit bloot eigendom -€                     -€                      -€                    

82.20 opbrengsten deelname stichtingen -€                     -€                      -€                    

82.90 overige opbrengsten 50.000€           50.000€            50.000€           

totaal 50.000€           50.000€            50.000€           

83 bijdragen levend geld

83.10 vrijwillige bijdragen 850.000€         810.000€          833.568€         

83.20 collecten in kerkdiensten 240.000€         230.000€          240.771€         

83.30 giften 2.500€             2.500€              2.550€             

83.40 schenking/legaat/erfenis < €  500,-- per verkrijging -€                     -€                      -€                    

83.50 collectebussen -€                     -€                      -€                    

83.60 ontvangsten voor solidariteitskas 34.000€           34.000€            33.438€           

83.70 opbrengsten wijkkassen 29.000€           29.000€            28.071€           

83.80 Diaconale rondgang -€                     -€                      -€                    

83.90 overige bijdragen levend geld 16.000€           20.000€            14.831€           

totaal 1.171.500€      1.125.500€       1.153.229€      
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Batenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

84 door te zenden collecten en bijdragen

84.10 collecten (CVK) 28.000€           28.000€            27.028€           

84.11 doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) -€                     -€                      -€                    

84.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland -€                     -€                      -€                    

84.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland -€                     -€                      -€                    

84.14 bijdragen van diaconale aard (landelijk) -€                     -€                      -€                    

84.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet 

meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) -€                     -€                      -€                    

84.20 bijdragen/giften van niet-diaconale aard (CVK) -€                     -€                      -€                    

84.21 doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) -€                     -€                      -€                    

84.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland -€                     -€                      -€                    

84.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland -€                     -€                      -€                    

84.24 bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) -€                     -€                      -€                    

84.26 bijdragen inzake "rampen" -€                     -€                      -€                    

84.29 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet

meetellend voor MDA (wereldwijd) -€                     -€                      -€                    

totaal 28.000€           28.000€            27.028€           

85 subsidies en bijdragen (CVK)
85.10 subsidie 4.150€             4.400€              4.450€             

85.20 bijdragen van andere organen/instellingen 8.350€             8.350€              8.350€             

totaal 12.500€           12.750€            12.800€           
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

40.10 monumentaal kerkgebouw

40.11 onderhoud 41.000€            41.668€           41.259€           

40.12 belastingen 1.500€              1.500€             952€                

40.13 verzekeringen 7.500€              8.000€             7.536€             

40.14 energie en water 21.000€            21.000€           22.991€           

40.19 overige lasten -€                      -€                     32€                  

40.20 niet-monumentaal kerkgebouw

40.21 onderhoud 70.000€            73.014€           79.278€           

40.22 belastingen 5.000€              6.000€             5.502€             

40.23 verzekeringen 5.000€              5.500€             4.685€             

40.24 energie en water 28.000€            24.000€           30.766€           

40.29 overige lasten -€                      -€                     298€                

40.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

40.31 onderhoud 11.500€            8.845€             11.859€           

40.32 belastingen 6.500€              6.000€             6.645€             

40.33 verzekeringen 2.000€              2.500€             1.831€             

40.34 energie en water 10.000€            11.000€           9.513€             

40.39 overige lasten -€                      -€                     106€                

40.40 pastorie(ën)

40.41 onderhoud 26.500€            15.537€           32.666€           

40.42 belastingen 3.500€              3.500€             3.747€             

40.43 verzekeringen 2.000€              3.500€             2.017€             

40.44 energie en water -€                      -€                     3.267€             

40.49 overige lasten 1.000€              -€                     1.183€             

40.50 kosterswoning(en)

40.51 onderhoud -€                      -€                     -€                     

40.52 belastingen -€                      -€                     -€                     

40.53 verzekeringen -€                      -€                     -€                     

40.54 energie en water -€                      -€                     -€                     

40.59 overige lasten -€                      -€                     -€                     

40.90 monumentaal orgel

40.91 onderhoud 1.000€              1.000€             1.960€             

40.93 verzekeringen -€                      -€                     -€                     

40.94 overige lasten -€                      -€                     -€                     

40.95 niet-monumentaal orgel

40.96 onderhoud 4.000€              4.000€             2.936€             

40.98 verzekeringen -€                      -€                     -€                     

40.99 overige lasten -€                      -€                     -€                     

totaal 247.000€          236.564€         271.029€         

41 lasten overige eigendommen en inventarissen

41.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

41.31 onderhoud -€                      -€                     -€                     

41.32 belastingen -€                      -€                     -€                     

41.33 verzekeringen -€                      -€                     -€                     

41.34 energie en water -€                      -€                     -€                     

41.39 overige lasten -€                      -€                     -€                     

41.60 overige monumentale gebouwen

41.61 onderhoud -€                      -€                     -€                     

41.62 belastingen -€                      -€                     -€                     7
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

41.63 verzekeringen -€                      -€                     -€                     

41.64 energie en water -€                      -€                     -€                     

41.69 overige lasten -€                      -€                     -€                     

41.70 overige bebouwde eigendommen

41.71 onderhoud 3.500€              3.184€             4.446€             

41.72 belastingen 1.000€              800€                896€                

41.73 verzekeringen 500€                 300€                142€                

41.74 energie en water 1.000€              1.500€             904€                

41.79 overige lasten -€                      -€                     262€                

41.80 onbebouwde eigendommen

41.81 onderhoud -€                      -€                     -€                     

41.82 belastingen -€                      -€                     -€                     

41.89 overige lasten -€                      -€                     -€                     

41.90 overige kosten (on)roerende zaken

41.91 kosten beheer derden -€                      -€                     -€                     

41.92 betaalde huren 31.000€            31.000€           29.859€           

41.93 inventarissen -€                      -€                     -€                     

totaal 37.000€            36.784€           36.509€           

42 afschrijvingen

42.10 kerkgebouw(en) 30.000€            21.300€           91.712€           

42.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum 21.000€            21.800€           56.963€           

42.40 pastorie(ën) -€                      -€                     112.098€         

42.50 kosterswoning(en) -€                      -€                     -€                     

42.60 overige monumentale gebouwen -€                      -€                     -€                     

42.70 overige bebouwde eigendommen -€                      -€                     43.000€           

42.90 orgel(s) 2.500€              2.269€             2.269€             

42.98 inventarissen 8.000€              9.700€             15.645€           

42.99 overige afschrijvingen -€                      -€                     -€                     

totaal 61.500€            55.069€           321.687€         

43 pastoraat resp. diaconaal pastoraat

43.10 predikanten

43.11 basis traktement -€                      -€                     -€                     

43.12 afdrachten aan centrale kas predikanten 460.000€          460.400€         411.371€         

43.13 afdrachten aan centrale kas pensioenen predikanten -€                      -€                     -€                     

43.14 bijdragen aan derden in traktement -€                      -€                     -€                     

43.20 tegemoetkoming in ziektekostenverzekeringen 23.000€            23.000€           20.285€           

43.21 vergoedingen representatie, vakliteratuur, kantoor,

communicatie en reiskosten 17.000€            20.000€           26.141€           

43.30 vacature gelden 36.500€            35.000€           52.174€           

43.31 kosten i.v.m. beroepen, vestigen en vertrek predikant -€                      -€                     19.438€           

43.32 kosten bijstand pastoraat (emerituspredikant) -€                      -€                     10.229€           

43.33 preekvoorziening -€                      -€                     -€                     

43.40 kerkelijk  resp. diaconaal werker

43.41 salaris en toeslagen 70.000€            65.000€           58.965€           

43.42 pensioenpremie 7.000€              6.500€             5.873€             

43.43 sociale lasten 11.000€            9.000€             9.708€             

43.44 vergoedingen 4.000€              4.000€             3.650€             

43.49 overige kosten pastoraat -€                      -€                     267€                

totaal 628.500€          622.900€         618.101€         

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.

44.10 kosten kerkdiensten 2.500€              2.500€             1.878€             
8
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

44.20 contributies en bijdragen aan kerkelijke activiteiten 500€                 250€                445€                

44.40 overige kosten kerkdiensten en catechese 10.000€            8.000€             10.080€           

44.50 kosten wijkwerk en gemeenteavonden 29.000€            29.000€           28.196€           

44.60 kosten jeugdwerk 28.000€            28.000€           30.433€           

44.90 overige kosten kerkelijke activiteiten 4.000€              4.000€             3.295€             

totaal 74.000€            71.750€           74.327€           

45 verplichtingen/bijdragen andere organen

45.10 Kerkrentmeesterlijk quotum 51.000€            52.000€           51.533€           

45.30 bijdragen classes en streekverbanden -€                     -€                     

45.60 afdrachten voor solidariteitskas 19.000€            19.500€           19.740€           

45.90 overige bijdragen en contributies 1.000€              1.000€             999€                

totaal 71.000€            72.500€           72.272€           

46 salarissen en vergoedingen

46.10 koster 

46.11 salaris en toeslagen 66.500€            65.000€           65.291€           

46.12 pensioenpremie 3.000€              3.000€             2.920€             

46.13 sociale lasten 7.500€              7.000€             7.700€             

46.14 vergoedingen -€                      -€                     125€                

46.20 organist en/of cantor

46.21 salaris en toeslagen -€                      -€                     -€                     

46.22 pensioenpremie -€                      -€                     -€                     

46.23 sociale lasten -€                      -€                     -€                     

46.24 vergoedingen 7.000€              7.000€             7.990€             

46.30 administratief personeel en overig personeel

46.31 salaris en toeslagen 54.000€            51.000€           51.215€           

46.32 pensioenpremie 7.000€              6.500€             6.655€             

46.33 sociale lasten 11.000€            10.000€           10.995€           

46.34 vergoedingen 500€                 500€                327€                

46.40 overige kosten personeel/vrijwilligers

46.41 kosten arbodienst/ziekteverzuim -€                      -€                     -€                     

46.42 vergoedingen vijwilligers -€                      -€                     -€                     

46.43 overige kosten personeel 2.500€              1.500€             720€                

46.44 overige kosten vrijwilligers -€                      -€                     2.488€             

totaal 159.000€          151.500€         156.426€         

47 kosten beheer, administratie en archief

47.10 kosten bestuur 4.000€              2.500€             5.053€             

47.11 kosten (wijk)kerkenraad -€                      -€                     -€                     

47.20 bureaubehoeften en drukwerk 5.000€              15.000€           8.289€             

47.30 kosten telefoon 2.500€              3.500€             3.740€             

47.40 kosten administratie en archief 4.000€              7.000€             4.853€             

47.41 kosten ledenregistratie 500€                 300€                265€                

47.42 kosten financiële administratie 7.000€              7.000€             6.452€             

47.50 controlekosten jaarrekening 8.000€              8.000€             9.168€             

47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 1.500€              1.800€             1.576€             

47.70 publiciteit 4.500€              4.500€             4.294€             

47.90 overige lasten 2.500€              2.000€             1.272€             

totaal 39.500€            51.600€           44.962€           

48 rentelasten/bankkosten

48.10 rente bankschulden -€                      -€                     211€                

48.11 bankkosten 5.000€              3.500€             5.274€             

48.20 rente hypotheken en leningen o/g 27.500€            37.000€           22.883€           
9
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

48.30 rente obligatieleningen -€                      -€                     -€                     

48.40 rente fondsen -€                      -€                     -€                     

48.50 rente voorzieningen in eigen beheer -€                      -€                     -€                     

48.90 overige rente -€                      -€                     -€                     

totaal 32.500€            40.500€           28.368€           

50 diaconaal werk plaatselijk (cvd)
50.10 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten -€                      -€                     -€                     

50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging -€                      -€                     -€                     

50.30 ziekenzorg -€                      -€                     -€                     

50.40 ouderenwerk -€                      -€                     -€                     

50.50 gehandicaptenwerk -€                      -€                     -€                     

50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep -€                      -€                     -€                     

50.70 bijdrage bezoekwerk -€                      -€                     -€                     

50.80 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk -€                      -€                     -€                     

50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk -€                      -€                     -€                     

totaal -€                      -€                     -€                     

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk (cvd)
51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) -€                      -€                     -€                     

51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland -€                      -€                     -€                     

51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland -€                      -€                     -€                     

51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) -€                      -€                     -€                     

51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten -€                      -€                     -€                     

51.17 overige bijdragen -€                      -€                     -€                     

51.19 afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk -€                      

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

totaal -€                      -€                     -€                     

52 diaconaal werk wereldwijd (cvd)
52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21) -€                      -€                     -€                     

52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland -€                      -€                     -€                     

52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland -€                      -€                     -€                     

52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) -€                      -€                     -€                     

52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten -€                      -€                     -€                     

52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen" -€                      -€                     -€                     

52.27 overige bijdragen -€                      -€                     -€                     

52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk

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

-€                      

totaal -€                      -€                     -€                     

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)

53.10 fondsen -€                      -€                     3.288€             

53.20 voorzieningen 141.500€          141.314€         141.314€         

totaal 141.500€          141.314€          144.602€         

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)

54.10 fondsen -€                      -112.890€        

54.20 voorzieningen -152.500€         -142.248€         -169.433€        

-152.500€         -142.248€         -282.323€        

56 streekgemeenten (lasten: +, baten: -)

56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten -€                      -€                      -€                     

56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie -€                      -€                      -€                     

totaal -€                      -€                      -€                     10
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

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

57.10 aandeel in federatie -€                      -€                     -€                     

totaal -€                      -€                     -€                     

58 overige lasten en baten (lasten: +, baten: -)

58.10 saldo pastoralia (zie Bijlage) -€                      -€                     -€                     

58.20 saldo begraafplaats (zie Bijlage) -€                      -€                     -€                     

58.30 saldo buffet (zie Bijlage) -€                      -€                     -€                     

58.40 saldo kerkblad (zie Bijlage) 8.000-€              -€                     7.076€             

58.50 saldo kerktelefoon (zie Bijlage) -€                      -€                     -€                     

58.60 afdracht door te zenden collecten 28.000€            28.000€           27.028€           

58.61 afdracht door te zenden bijdragen van niet-

diaconale aard -€                      -€                     -€                     

58.62 afdracht giften -€                      -€                     -€                     

58.70 uitgaven wijkkassen -€                      -€                     -€                     

58.80 klimaatplan -€                      -€                     -€                     

58.90 overige baten -€                      -€                     10.000-€           

58.91 gerealiseerde koerswinst -€                      -€                     -€                     

58.92 boekwinst onroerende zaken -€                      -€                     -€                     

58.95 overige lasten -€                      -€                     7.629€             

58.96 gerealiseerd koersverlies -€                      -€                     -€                     

58.97 boekverlies onroerende zaken -€                      -€                     -€                     

totaal 20.000€            28.000€           31.733€           
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Totaal exploitatie

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

baten

80 baten onroerende zaken 91.500€            90.600€            80.073€              

81 rentebaten en dividenden 5.000€              7.250€              5.216€                

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 50.000€            50.000€            50.000€              

83 bijdragen levend geld 1.171.500€       1.125.500€       1.153.229€         

84 door te zenden collecten 28.000€            28.000€            27.028€              

85 subsidies en bijdragen 12.500€            12.750€            12.800€              

totaal baten 1.358.500€       1.314.100€       1.328.346€         

lasten

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 247.000€           236.564€          271.029€            

41 lasten overige eigendommen en inventarissen 37.000€             36.784€            36.509€              

42 afschrijvingen 61.500€             55.069€            321.687€            

43 pastoraat 628.500€           622.900€          618.101€            

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. 74.000€             71.750€            74.327€              

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 71.000€             72.500€            72.272€              

46 salarissen 159.000€           151.500€          156.426€            

47 kosten beheer, administratie en archief 39.500€             51.600€            44.962€              

48 rentelasten/bankkosten 32.500€             40.500€            28.368€              

50 diaconaal werk plaatselijk -€                      -€                      -€                        

51 diaconaal werk regionaal -€                      -€                      -€                        

52 diaconaal werk wereldwijd -€                      -€                      -€                        

totaal lasten 1.350.000€        1.339.167€       1.623.681€         

Saldo baten - lasten 8.500€               -25.067€           -295.335€           

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -141.500€         -141.314€         -144.602€           

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 152.500€           142.248€          282.323€            

56 streekgemeenten -€                      -€                      -€                        

57 aandeel in lasten federatie -€                      -€                      -€                        

58 overige lasten en baten -20.000€           -28.000€           -31.733€             

totaal -9.000€             -27.066€           105.988€            

Resultaat -500€                -52.133€           -189.347€           

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017

toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                      -500€                

Reserve koersverschillen -€                      -€                      

Herwaarderingsreserve -€                      -€                      

Overige reserve -€                      -€                      

Totaal -€                      -500€                

Per saldo een toevoeging/onttrekking van -500€                
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