
 
 

Protestantse Gemeente te Arkel        
Begroting 2020 en toelichting 

 

Kosten   Opbrengsten  

Pastoraat € 35.560    Vrijwillige bijdragen Kerkbalans € 43.000  
Onderhoud gebouwen   23.620   Collecten en giften   6.750    
Kosten kerkdiensten en jeugd  4.500    Rommelmarkt, club v 100, acties    11.000    
Verplichte bijdragen  4.700    Verhuurinkomsten en rente  7.600  
Vergoedingen  1.810   Subsidie onderhoud Monument   3.970 
Administratie en drukwerk  5.150    Bijdrage Koepelnieuws en Koepelpodium 2.500 
Bankkosten 
 

 600 
    Nadelig saldo 1.120 

      

Totaal € 75.940   Totaal € 75.940 
 
 

In lijn met de trend binnen de PKN en door vertrek en overlijden van leden, verwachten we in 2020 een 

lichte daling van de vrijwillige bijdrage. De huurinkomsten van de pastorie zijn weggevallen, de Stichting 

Vrienden van de Koepelkerk is opgeheven en de Rommelmarktcommissie heeft aangegeven dat er met een 

lagere opbrengst rekening gehouden moet worden. Dit alles leidt tot een lagere bron van inkomsten. 

De pastoraatskosten zijn opgenomen in lijn met vorig jaar. Afdrachten PKN en vergoedingen aan  

predikanten voor preekbeurten zijn evenredig opgenomen. Begrote inkomsten uit verhuur kerkgebouw en 

Huis v Iedereen zijn redelijk constant. Hoewel het banksaldo door verkoop van de pastorie in 2019 behoorlijk 

is gestegen levert dit op de korte termijn nagenoeg geen rendement op. In overleg met de PKN wordt 

gezocht naar een verantwoorde manier van investeren als alternatief voor sparen. Collecte opbrengsten, 

giften en overige niet eerder genoemde acties blijven redelijk gelijk.  

Onderhoud Koepelkerk is opgenomen volgens meerjarenbegroting 2017-2022, waar voor een aantal posten 

evenredig subsidie is toegekend. Toevoeging en onttrekking aan fondsen en voorzieningen is eveneens 

volgens meerjarenplan opgenomen.  

Concluderend mogen we stellen dat de kerk redelijk vermogend is, maar dat de inkomsten op dit moment 

niet voldoende zijn om meer uitgaven te verantwoorden. Het verduurzamen van de Koepelkerk zou als een 

verantwoorde investering voor de lange termijn gezien kunnen worden. Het investeringsplan wordt in 2020 

verder uitgewerkt, als het nieuwe beleidsplan 2020-2024 door de Kerkenraad vastgesteld is.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters  
Ilona Kamsteeg, penningmeester (06-10360500) 
 
Het is mogelijk de complete begroting na afspraak in te zien. Neemt u dan telefonisch contact op. 

 


