
Gereformeerde Kerk (PKN) te Genemuiden       

Postadres: Jaagpad 5a, 8281 GZ Genemuiden 

Bezoekadres: Jan van Arkelstraat 18b, 8281 AB Genemuiden 

 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 

voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen 

van het verslagjaar. 

Begroting van baten en lasten over 2018 

  begroting werkelijk werkelijk 
  2018 2017 2016 
Baten       

Bijdragen gemeenteleden 223.150 218.651 213.348 

Overige opbrengsten 17.000     17.213 8.188 

        
Totale baten 240.150 235.864 221.536 

    
 

  
Lasten       

Bestedingen pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) 115.770 110.541 107.962 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 9.000 11.619 21.276 

Loonkosten (koster, organist e.d.) 32.000 32.050 30.786 

Bijdragen andere organen binnen de kerk 12.000 13.068 12.068 

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 41.080 46.274 21.282 

Overige lasten 28.900 21.253 24.428 

        
Totale lasten 238.750 234.805 217.802 

        
        
Baten -/- lasten 1.400 1.059 3.734 

 

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 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. 


