Toelichting begroting 2019
Inkomsten
Vrijwillige Bijdragen
De vrijwillige bijdragen, inclusief de jaarlijkse solidariteitsactie, worden begroot op € 135.000
Het bedrag wordt aangevuld met een jaarlijkse gift van € 2000,- (tot 2023) uit een nalatenschap;
de gift wordt als een kerkelijke bijdrage meegenomen onder de noemer “bijzondere baten”.
Het bestand van geregistreerden/leden laat een dalende lijn zien van plm. 3,6 %. Per november
2018 telt de Protestantse gemeente te Vries 1099 geregistreerden/leden. In november 2018 telt
telt het resultaat aan binnen gekomen bijdragen € 120.000,- Het toezeggings-bedrag (AKB
2018) zal naar verwachting op 31 december worden behaald.
Collecten
Het begrootte bedrag volgt de trend van 2018 gekeken naar het gemiddelde kerkbezoek.
Rente uit deposito
De renteopbrengsten zijn aan de lage kant. Op ons gereserveerd vermogen (deposito en
belegging) ontvangen we naar verwachting op dit moment een rentebedrag van € 10.000,Op het variabele deel is een nauwelijks noemenswaardig rentepercentage te verwachten.
Overige baten
Een bedrag van € 11.500 wordt opgevoerd inzake het monumentaal onderhoud van de
Bonifatiuskerk. Herleiding van deze bedragen komen bij de uitgaven weer terug.
BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten – termijn 2014 t/m 2019)
Betreffende het monumentaal onderhoud van de Bonifatiuskerk ontvangt het CKRM voor
deze periode een jaarlijks structurele bijdrage van de Stichting tot behoud van de Dorpskerk en
van het Rijk (subsidie Brim). Voor het noodzakelijk onderhoud is een 6 jarig plan opgesteld en
vindt uitvoering plaats binnen de door het CKRM vastgestelde financiële kaders.
Inmiddels neemt het CKRM, in samenwerking met het SBKG-NN (Stichting Beheer Kerkelijke
Gebouwen Noord Nederland) gevestigd in Leeuwarden, nieuwe initiatieven voor een
subsidieaanvraag ten behoeve van monumentaal onderhoud in de periode 2020 - 2025 onder
de regeling SIM (Subsidieregeling SIM).
De Activiteitencommissie haalt ook in 2018 naar verwachting een ruim bedrag binnen. Dit
bedrag is te danken aan de vele geplande activiteiten en verhuur van de kerk en lokaliteiten en
naast de inzet van onze kosters past hier ook heel veel dank aan de vele vrijwilligers die hierin
een belangrijk aandeel hebben.
Veel van de activiteiten en of verhuurmogelijkheden kent op dit moment een structureel
karakter. Het is hierom, gekeken naar de uitkomsten van vorige jaren, dat we inzake de
begroting pas op de plaats blijven maken.
Structurele verhuur
Aan de Stichting “Oud Vries” wordt sinds 1 januari 2017 de bovenzaal (Oranjezaal) verhuurd.
Voor de komende 5 jaar wordt een structureel huurbedrag van € 1500,- per jaar voldaan. Deze
baten vallen eveneens onder de post “exploitatie gebouwen”
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Uitgaven
Gastpredikanten
Er is gerekend met plm. 23 preekbeurten in de totaliteit van vervanging. De landelijke

vergoeding die hier voor staat = € 127,- per preekbeurt excl. reiskostenvergoeding

Salarissen en vergoedingen;
Inzake periodieke verhogingen en stijging van sociale lasten / premies, wordt hiervoor een
percentage van 2,5% - 3,5% meegenomen in de berekening bij deze begroting
Gebouwen (Onderhoudsplan Dorpskerk)
Bij de uitvoering van het onderhoudsplan Dorpskerk dient het bedrag van
€ 15000,- bij de lasten te worden ingevuld conform de systematiek van het Regionaal College
Behandeling Beheerszaken (RCBB te Rouveen). Bij de baten wordt het bedrag van € 11.500 aan
te wenden gelden ingevuld en uiteindelijk wordt daarmee een bedrag van € 3500,- ten laste
gelegd van de PGV inzake de onderhoudskosten aan het monument. Voor het twee derde deel
van het kostentotaal wordt bijgedragen door de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk en door
het Rijk (zie ook de toelichting bij de baten).
Energie
Het CKRM heeft ook voor 2019, via de organisatie ‘Energie voor Kerken’ een contract afgesloten
met Greenchoice. Naast duurzaam groen (100% vergroend gas en Nederlandse wind) is dit ook
qua inkoop de meest voordelige partij om energie af te nemen.
Verzekeringen/belastingen; Voor het jaar 2019 worden de te verwachten uitkomsten iets naar
boven bijgesteld.
Ambtsgroepen
In grote lijn lopen de begrotingscijfers parallel aan het jaar ervoor. Het gezamenlijk eindtotaal
van de ambtsgroepen laat over het algemeen jaarlijks een positief restsaldo zien.
De Brug
De Brug wordt in principe budget neutraal begroot en telt nu 407 abonnees. Een aantal
abonnees ontvangen een herhaalde oproep om het abonnementsgeld voor 2018 alsnog te
voldoen.
De abonnementskosten bedragen € 19,50 per jaar
Tot slot
De begroting van 2019 eindigt met een negatief saldo van € 8000,- ! Personele kosten en algemeen
te verwachten prijsstijgingen moeten worden afgezet tegen een vooreerst nog geringe afname van
de post vrijwillige bijdragen. Wij hopen van harte dat met de Aktie Kerkbalans 2019 het begrotingsresultaat in positieve zin kan worden bijgesteld.
November 2018
Ruud Vos
(KRM - financiën)
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