Samenvatting begroting 2018 Kerkrentmeesters
Lasten

in euro’s		

Baten in euro’s

Kerkgebouw enzovoort
20.045
Baten onroerende zaken
		Rentebaten dividenden
Pastoraat, catechese enz
37.705
Bijdragen levend geld
Verplichtingen andere organen
4.233
Coll./bijdragen aan derden
Salarissen en vergoedingen
3.250
Subsidies en bijdragen
Kosten beheer en administratie
3.551
Toevoeging reserve
500
Doorzendcollecten
700
Positief resultaat
3.690

2.500
22.539
46.800
700
1.135

Totaal van de lasten

73.674

73.674

Totaal van de baten

Toelichting bij de begroting 2018.
De begroting over het jaar 2018 laat een mooi positief maar bescheiden resultaat zien van 3.690 euro. Een
groot verschil met 2017 is dat de post voor het onderhoud aanzienlijk lager in 2018.
Het onderhoudsplan 2012 tot en met 2017 is afgerond. Het kerkgebouw staat er qua onderhoud goed bij. Het
onderhoud voor de komende jaren kan dan ook beperkt blijven. Voor onderhoud is voor 2018 5000 euro voorzien, terwijl dat in 2017 nog 40.000 euro was. Navenant is het bedrag van de subsidie ook aanzienlijk lager dan
de voorgaande jaren. Alleen nog de subsidie van de Gemeente Schouwen-Duiveland is verwerkt in de cijfers.
De overige opbrengsten en kosten zijn in lijn met de eerdere ramingen. De bijdrage van het zogenoemde
“levend”geld zal steeds verder afnemen. Dat heeft uiteraard rechtstreeks te maken met een daling van het
aantal gemeenteleden. Hoewel de daling sinds 2015 zeer beperkt is (2015: 351 leden en eind 2017: 346 leden).
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Samenvatting begroting 2019 Kerkrentmeesters
Lasten

in euro’s		

Baten in euro’s

Kerkgebouw enzovoort
21.490
Baten onroerende zaken
		Rentebaten dividenden
Pastoraat, catechese enz
39.565
Bijdragen levend geld
Verplichtingen andere organen
4.110
Coll./bijdragen aan derden
Salarissen en vergoedingen
3.250
Subsidies en bijdragen
Kosten beheer en administratie
3.819
Doorzendcollecten
600
Onttrekking aan reserve
Positief resultaat
Totaal van de lasten

2.700
22.605
45.900
600
1.135
100

206
73.040

Totaal van de baten

73.040

Toelichting bij de begroting 2019.
De begroting over het jaar 2019 laat een bescheiden resultaat zien van 206 euro. Ten opzichte van 2018 wijkt
de begroting niet of nauwelijks van de jaar.
De opbrengst van het z.g. levende geld neemt gestaag wat af. Dat is geheel volgens verwachting. Dat heeft
uiteraard rechtstreeks te maken met een daling van het aantal gemeenteleden. Hoewel de daling sinds 2015
zeer beperkt is (2015: 351 leden en begin 2018: 346 leden). In 2018 neemt het aantal niet of nauwelijks af, 331
leden (3 december 2018).
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