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Baten en lasten         
  Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

  2019 2018 2018 2017 
Baten         
Opbrengsten uit bezittingen (incl begraafplaats) 18.000 19.377 17.000 20.989 
Bijdragen gemeenteleden 129.000 129.698 123.000 121.519 
Subsidies en overige bijdragen van derden 7.000 4.492 4.500 4.380 
Totaal baten 154.000 153.567 144.500 146.888 

         
Lasten         
Bestedingen pastoraat (predikant) 82.000 78.258 79.00 11.794 
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 12.000 20.204 14.000 42.859 
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 7.500 7.455 7.500 7.449 
Lasten kerkelijke gebouwen (incl afschrijvingen) 45.000 35.834 37.500 47.530 
Vergoedingen (koster, organist, e.d.) 7.000 6.629 7.000 7.017 
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 6.600 5.703 7.000 8.333 
Totaal lasten 160.100 154.083 152.000 124.982 
          
Resultaat - 6.100 - 516 – 7.500 21.906 

 
 
Toelichting 

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. 
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 traktement (salaris) voor de 
predikant 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 (waaronder vergoedingen voor kosters, organisten en schoonmakers) 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. 


