
Begroting 2021 
De begroting 2021 laat een tekort zien van € 15.000. We hebben als CKRM de begroting 
opgesteld zonder rekening te houden met corona. Daar is wel iets op af te dingen, omdat we er 
niet zo maar van uit kunnen gaan dat de effecten van deze pandemie zich vanaf 1 januari niet 
meer voor zullen doen. Anderzijds is elke inschatting dan een volkomen slag in de lucht. Het 
tekort past in de trend van dalende inkomsten en licht stijgende uitgaven.  

Inkomsten van leden 
We hebben de vaste vrijwillige bijdragen op € 132.500 gezet. Dat is passend binnen de dalende 
trend, Voor de collecten geldt dat we bijna een jaar werken met de GIVT app. We hopen dat dit 
volgend jaar zich extra gaat uitbetalen! 

Rente en beleggingen 
We hebben de opbrengsten hier iets lager gezet, omdat er weer een deposito vrijvalt. Voor de 
uitvoering van het beheer van gelden is het beleidsstuk  Beheer Geldmiddelen Protestantse 
Gemeente Vries van toepassing, wat jaarlijks wordt geactualiseerd.  

Overige baten en verhuur 
Betreft de SIM subsidie en de vaste bijdrage van de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk, 
samen € 11.500. De verhuur van gebouwen en overige activiteiten stellen we op € 24.000. Dat is 
zeker haalbaar in een “normaal” jaar.  

Predikant  
Deze post is iets lager begroot omdat de landelijke bezettingsbijdrage die wordt betaald aan de 
Centrale Kas voor de Predikantstraktementen iets lager is vastgesteld.  

Salarissen en vergoedingen 
Betreft de lasten van kerkelijk werker en kosters volgens de huidige arbeidsovereenkomsten en 
rekening houdend met de landelijke geadviseerde verhogingen. 

Kosten gebouwen 
Deze post volgt de licht stijgende trend, met een kleine aanpassing voor energie en vaste lasten. 
Wel willen we de mogelijkheden voor (duurzame) energiebesparing verder onderzoeken.  

Ambts- en werkgroepen 
Bij deze groep uitgaven komt het gemeenteleven volop aan bod, want het gaat hier om alle 
activiteiten die we samen doen, voor elkaar en met elkaar : Vieren, leren, pastoraat, jeugd en 
kerk in het dorp.  

Bijdragen en afdrachten 
Gezien de daling in de gemiddelde opbrengsten van leden is deze post daar iets op aangepast.  

Beheer en administratie 
Deze post is aanzienlijk naar beneden bijgesteld omdat we als CKRM vanaf 1 januari 2021 de 
financiële administratie van de kerk niet langer in Assen uitbesteden, maar zelf gaan uitvoeren. 

Trendmatige ontwikkelingen en tekort in meerjarenbegroting 
Het tekort van 2021 past in de eerder voorziene trend voor de komende jaren. Wat niet past in 
die trend is de uitkomst van 2020 waar door corona een volstrekt ander beeld ontstaat dan te 
doen gebruikelijk. De uitkomsten van 2020 zullen behoorlijk afwijken van de eerdere begroting. 
De tekorten kunnen vooralsnog uit het aanwezige vermogen worden gefinancierd. 
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