Toelichting op de jaarrekening 2017
De algemene jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Vries over het jaar 2017 is inmiddels
samengesteld, besproken en goedgekeurd door de diverse geledingen.
Inkomsten
Vrijwillige Bijdragen
Het totaal van de vrijwillige bijdragen, inclusief de jaarlijkse solidariteitsactie en collecten telt aan het
eind van 2017 een bedrag van ruim € 144.000,- en viel dit boekjaar € 4.000 lager uit dan begroot.
Rente uit deposito
De renteopbrengsten zijn iets onder het niveau gebleven. Er is een eerste stap gemaakt met het beleggen
van een deel van het vermogen in duurzame fondsen.
De Activiteitencommissie haalde ook in 2017 een ruim bedrag binnen. Dit bedrag wordt veroorzaakt
door een groot aantal georganiseerde activiteiten en verhuur van lokaliteiten. De meeste activiteiten en/
of verhuurmogelijkheden hebben geen structureel karakter. Wel is de bovenzaal (Oranjezaal) in het
Ontmoetingshuis structureel verhuurd aan de Stichting ‘Oud Vries’.
Uitgaven
Salarissen en vergoedingen;
- De inzet van gastpredikanten heeft in 2017 minder onkosten met zich mee gebracht.
- De kerkelijk werker heeft kunnen werken binnen de gestelde formatie.
- De inzet van de kosters is ook binnen de gestelde raming gebleven.
Gebouwen:
- Er zijn in 2017 minder onderhoudskosten aan het OMH besteed.
- Inzake monumentaal onderhoud zijn meer en minder kosten substitutioneel. Aan het eind
van de subsidieperiode In 2019 vindt verrekening met de Rijksdienst plaats.
Monumentenzorg heeft in het afgelopen jaar weer een algemene inspectie verricht. Op
basis van deze bevindingen en het onderhoudsplan BRIM wordt het onderhoud verder
uitgezet. Voor dit jaar (2018) staan werkzaamheden aan de houten vloer op het programma;
dit brengt naar verwachting een behoorlijke kostenpost met zich mee.
Energie
Het CKRM heeft ook voor 2017, via de organisatie ‘Energie voor Kerken’ een contract afgesloten met
Greenchoice. Naast duurzaam groen is dit ook qua inkoop de meest voordelige partij om energie af te
nemen. De kosten hebben we ook in 2017 onder de € 10.000,- weten te houden en daarbij een teruggave
ontvangen. Ondertussen oriënteert het CKRM zich op het verder gebruik maken van andere energievormen.
Ambtsgroepen:
De ambtsgroepen laten een stabiel patroon in uitgaven zien.
Samenvattend
De jaarrekening 2017 eindigt met een positief saldo van € 5.549,- Voor een belangrijk deel zit dit in beheersing
van kosten gebouwen. De vrijwillige bijdrage (inclusief de Solidariteitsactie en Collecten) bleek bij elkaar
opgeteld € 4000,- lager dan begroot en de exploitatie van de gebouwen bleef op begroot niveau.
De jaarrekening is gecontroleerd door de kascommissie die bestond uit de heren Meindert Bos en Johan
Hofste. Zij hebben naar aanleiding van de hun bevindingen de Kerkenraad geadviseerd om de penningmeester
en daarmee het gehele college van Kerkrentmeesters décharge te verlenen inzake het afgelopen boekjaar. Wij
zeggen graag hartelijk dank voor hun nauwgezette inzet
Met dank ook aan Jacob Maat nu in zijn rol als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters. Hij maakt
jaarlijks de jaarrekening op en heeft toelichting gegeven op de diverse onderdelen tijdens de gemeenteavond
die heeft plaatsgevonden op dinsdag 15 mei jl.
De Kerkenraad kon tot slot, horende de gemeente, de jaarrekening onder dankzegging aan alle betrokkenen,
goedkeuren. Met dank ook aan de inzet van heel veel vrijwilligers die het mede mogelijk maken dat ook deze
jaarrekening een financieel positief resultaat laat zien.
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