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Protestantse Gemeente De Rank te Nieuw-Vennep 

Voorwoord en toelichting jaarrekening 2020 

 

Inleiding  

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn begroting en jaarverslaggeving 

PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generaal College voor Behandeling 

Beheerszaken. Deze houdt toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de 

protestantse gemeenten.  

De verantwoording vindt plaats via het rapportagesysteem FRIS (Financieel Rapportage en Informatie 

Systeem). Dit systeem helpt ons om begrotingen en jaarrekeningen te maken en u volgens algemeen 

aanvaarde standaarden op juiste wijze transparant te informeren over het reilen en zeilen van de 

gemeente.  

De jaarrekening bestaat uit de balans en een overzicht van de baten en lasten inclusief waar nodig 

een toelichting op beide. Als eerste vindt u de balans en aan de hand hiervan krijgt u inzicht in de 

vermogenspositie van onze kerk. Daarna volgt de resultatenrekening en deze geeft een gedetailleerd 

en transparant overzicht van de opbrengsten en kosten van onze kerk over het jaar 2020.  

Misschien heeft u wat moeite met de lay-out en leesbaarheid. Als u de jaarrekening alleen op 

hoofdlijnen wilt lezen, dan adviseer ik u zich te beperken tot het doornemen van dit 

voorwoord/toelichting en de hoofdstukken 2, 3, 3.1, 3.2 en 3.6. 

Boekhoudsysteem  

In 2019 zijn we gebruik gaan maken van het nieuwe online-boekhoudpakket Twinfield. De financiële 

administratie wordt nu volledig in de cloud opgeslagen en geback-upt. De meest actuele financiële 

gegevens zijn altijd en vanaf iedere locatie beschikbaar. Dankzij vele technische maatregelen is de 

veiligheid van het programma optimaal gewaarborgd.  

Ook zijn we in 2019 gebruik gaan maken van het programma Basecone. Hierin worden de facturen en 

andere documenten digitaal verwerkt en opgeslagen in een veilig online archief. Door een koppeling 

tussen Basecone en Twinfield worden de in Basecone opgeslagen facturen, na aanvulling van 

gegevens, automatisch verwerkt in het boekhoudpakket Twinfield.  

Twinfield en Basecone worden in licentie afgenomen bij en ondersteund door KKA (Kantoor der 

Kerkelijke Administraties). KKA is een grote administratieve dienstverlener voor christelijke kerken en 

gelieerde instellingen.  

In 2020 hebben zijn we in Twinfield ook gebruik gaan maken van een aantal extra functies, zoals de 

Vaste Activa Module en het maken en versturen van facturen.  
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3x Anders 

Mede op advies van de vorige kascontrolecommissies is de bestaande 10-jarige planning voorziening 

groot onderhoud geactualiseerd, inclusief de daaruit voortvloeiende jaarlijkse dotaties aan de 

meerjaren onderhoudsvoorziening. 

Ook op advies van de vorige kascontrolecommissies zijn de  balansgegevens van de GJV en de 

Rommelmarktcommissie nu geconsolideerd in de balans van de kerk. Hierdoor is de totale 

vermogenspositie van de kerk voor het eerst in deze jaarrekening weergegeven. 

In de richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk is aangegeven dat vanaf 

boekjaar 2020 de actuele waarden van de gebouwen moet worden gehanteerd, exclusief die van het 

kerkgebouw. En wel volgens de WOZ-waarden zoals die  vermeld staan in de aanslag die wij in 2020 

van Gemeente Haarlemmermeer ontvingen. Dit geeft een beter beeld van de actuele waarde. De 

boekhoudkundige waardestijging van alle gebouwen tezamen tot € 1.806.001 ziet u opgenomen 

onder de passivapost Herwaarderingsreserve ad € 935.156. Door deze herwaardering stijgt ons eigen 

vermogen uiteraard ook. 

Dank  

Een woord van dank is op zijn plaats voor onze administrateur Jaap Brouwer. Hij is de drijvende 

kracht in het nauwkeurig bijhouden, verbeteren en optimaliseren van onze financiële administratie.  

Corona 

Het jaar 2020 begon zo gewoon, tot op 27 februari de eerste officiële coronabesmetting in Nederland 

werd vastgesteld. In maart 2020 maakte het kabinet de eerste algemene maatregelen bekend om 

het coronavirus te bestrijden zoals de handen wassen, in de ellenboog niezen en geen handen meer 

schudden. Halverwege maart ging Nederland in gedeeltelijke lockdown en moesten we besluiten dat 

er in De Rank vanaf zondag 15 maart (tijdelijk) geen kerkdiensten en veel andere geplande andere 

activiteiten meer konden plaatsvinden. De coronacrisis heeft daarna grote invloed (gehad) op het 

kerkelijk leven en op de financiën van de kerk. De opbrengsten uit de verhuur van zalen en verkoop 

consumpties vielen grotendeels weg en ook de jaarlijkse rommelmarkt en veiling konden niet 

doorgaan.  

Veel kerkgangers missen, nu ze niet naar de kerk kunnen, het zingen, het ontmoeten van andere 

kerkgangers en het kopje koffie na afloop. Maar de waardering voor de kerk is in coronatijd niet 

minder geworden. Nu gemeenteleden niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een 

ongekende creativiteit en (financiële) veerkracht zien. Veel online activiteiten zijn georganiseerd, 

veel kaarten gestuurd, talloze telefoontjes gepleegd, Kerk TV is succesvol geïntroduceerd, de 

opbrengst van de extra actie Kerkbalans (“Omzien naar elkaar, we doen het samen”) heeft alle 

verwachtingen overtroffen, onverwacht grote giften zijn ontvangen en waar mogelijk en nodig is 

bespaard op  uitgaven. We zijn blij en dankbaar met al het extra werk dat vanwege corona in onze 

gemeente is verricht. 
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Resultaat  

Het positieve resultaat over 2020 bedraagt bijna € 4.800. In een moeilijk jaar een onverwacht 

geweldig resultaat! Vooral te danken aan een combinatie van lagere afschrijvingslasten, fors lagere 

energielasten, onverwacht mooie giften van enkele gemeenteleden en de prachtige opbrengst van 

de extra actie Kerkbalans. 

Het resultaat 2020 is ruim € 18.000 hoger dan begroot! Het resultaat van bijna € 4.800 zal worden 

toegevoegd aan de algemene reserve. De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 

2020 zijn:  
 
1. lagere opbrengst zaalhuur Rank (- € 8.300 door wegvallen activiteiten i.v.m. coronapandemie) . 

2. lagere opbrengst consumpties/buffet Rank (- € 12.000 door wegvallen activiteiten i.v.m 

coronapandemie).  

3. hogere netto opbrengst VVB (+ € 6.000 en de extra actie + € 29.300). 

4. hogere netto opbrengst collecten (+ € 3.200 door collectegiften op bankrekening en in 

brievenbus). 

5. hogere opbrengst giften (+ € 14.200 door o.a. aantal -grote- giften gemeenteleden)  

6. lagere kosten energie (- € 10.500 door o.a. lager verbruik i.v.m. coronapandemie)  

7. lagere kosten afschrijving (- € 5.900 oorzaak verkeerd begroot)  

8. lagere kosten aanschaf en onderhoud inventaris (-€ 3.400 door minder aanschaf/onderhoud i.v.m. 

coronapandemie)  

9. lagere kosten kerkenraad (- € 2.000 door o.a. vervallen kerkenraadsweekend)  

10. hogere kosten Grafisch Bureau (+ € 5.000 door minder drukwerk voor derden vanwege de 

coronapandemie en lagere opbrengsten advertenties) 

11. hogere incidentele lasten (+ € 3.450 door rapport onderzoek Verantwoord Verwarmen en rapport 

onderzoek RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie).  

Een uitgebreide toelichting op een aantal inkomsten en uitgaven vindt u na deze inleiding. 

De meerjaren onderhoudsvoorziening 

De voorziening  groot onderhoud gebouwen is gestegen van € 154.333 naar € 163.864. Er is conform 

de begroting € 20.000 toegevoegd en er is € 10.469 onttrokken i.v.m. schilderwerkzaamheden 

binnen en nieuwe noodverlichting.  
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Liquide middelen, voorziening en reserves (continuïteit)  

De liquide middelen zijn nagenoeg gelijk gebleven: bijna € 442.000 per 31-12-2019 en bijna € 447.000 

per 31-12-2020. Van deze € 447.000 is bijna € 164.000 bestemd voor de onderhoudsvoorziening 

(zoals hiervoor al toegelicht) en € 25.000  als bestemmingsreserve  voor toekomstige pastorale hulp. 

In 2020 is ook een nieuwe bestemmingreserve toegevoegd groot € 2.613, zijnde de geconsolideerde 

algemene reserve van de GJV.  

Er  blijft hierna een “vrij” beschikbare  liquiditeit over van ruim € 250.000. Echter voor de reguliere 

exploitatie en continuïteit gedurende minimaal één jaar is ongeveer € 100.000 noodzakelijk, zodat er 

per saldo € 150.000 vrij beschikbaar is.  

Gezien onze dalende opbrengsten levend geld verwachten we op termijn financiële tekorten en  hebben we 

een deel van deze € 150.000  nodig  om deze  tekorten op te vangen. Op initiatief van het College van 

Kerkrentmeesters en op basis van een nieuwe meerjarenbegroting zal in 2021 door de kerkenraad 

beleid moeten worden gemaakt om ook deze vrij beschikbare liquiditeiten op korte en/of langere 

termijn werkzaam te maken ten dienste van onze gemeente. Eén van de lopende initiatieven is het 

verduurzamen van onze gebouwen, o.a. door het plaatsen van zonnepanelen.  

Vrijwilligers  

Ook in het “coronajaar” 2020 is het positieve resultaat voor een belangrijk deel te danken aan het 

kostenbewustzijn, de belangeloze inzet en betrokkenheid van heel veel vrijwilligers. Zonder die inzet 

van alle vrijwilligers zouden er minder activiteiten georganiseerd kunnen worden en zou een 

belangrijk deel van de administratieve werkzaamheden en het (tuin)onderhoud uitbesteed moeten 

worden. Een oprecht hartelijk “dank jullie wel” is op zijn plaats.  

Tot slot  

Ook na het bijzondere jaar 2020 heeft PG De Rank nog steeds een solide financiële basis met een 

robuuste financiële reserve, waarbij de meerjarenbegroting tot en met 2025 laat zien dat we ook de 

toekomst in financieel opzicht met vertrouwen tegemoet kunnen gaan.  

Onder leiding van de kerkenraad zullen we de komende jaren goed moeten nadenken over hoe we 

onze financiële reserves op een verantwoorde manier werkzaam kunnen maken ten dienste van onze 

gemeente d.m.v. verantwoorde extra en nieuwe initiatieven. Het is immers belangrijk dat we met 

elkaar blijven bouwen aan de gemeente.  

Daarbij is het belangrijk dat we goed luisteren naar elkaar, van elkaar willen blijven leren en 

respectvol met elkaar in gesprek blijven. Wat ons in alle verscheidenheid bindt, is het geloof in God. 

En daarom is deel zijn van onze geloofsgemeenschap niet vrijblijvend. Onze gemeente is vele 

talenten rijk. Iedereen is uitgenodigd en welkom om mee te werken.  

 

Han Warning,  
penningmeester    
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TOELICHTING OP DE BALANS (3.1)  

Activa/Vaste activa 

Onroerende zaken 

In de richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk is aangegeven dat vanaf 

boekjaar 2020 de actuele waarde moet worden gehanteerd. Voor alle gebouwen, behalve 

kerkgebouwen, geldt de WOZ-waarde zoals die is vermeld in de aanslag die wij in 2020 ontvingen. De 

gebouwen stonden bij ons op de balans tegen veel lagere waarden en vanaf 2020 hanteren wij dus 

de WOZ-waarden. Ultimo 2019 stonden onze gebouwen op de balans met een totale waarde van      

€ 871.000 en door deze stelselwijziging ultimo 2020 met een waarde van € 1.806.000. Winsten die 

ontstaan door een wijziging in de reële waarde, zijn conform de richtlijnen verwerkt in de staat van 

baten en lasten (onderdeel B) van de periode waarin de wijziging zich heeft voorgedaan. Daarnaast is 

ten laste van de resultaatbestemming (onderdeel C) een herwaarderingsreserve gevormd. Door deze 

herwaardering stijgt ons eigen vermogen met ruim € 935.000. 

Installaties en inventarissen / installaties in Kerkelijke gebouwen 

De waarde hiervan is gestegen door  investering ad € 11.008 in Kerk-TV-apparatuur  

Vlottende activa / Debiteuren 

Een gedetailleerde lijst is beschikbaar, maar het overgrote deel heeft betrekking op teruggave teveel 

betaalde kosten energie en teruggave van een deel van de energiebelasting. 

Passiva/Eigen Vermogen 

Bestemmingsreserves en -fondsen  

-Pastoraat: Hierdoor kunnen we de komende jaren, naast Ds. Gert v.d. Meeberg, langer pastorale 

hulp “inhuren”  

-Overige bestemmingsreserve: In 2020 is een nieuwe bestemmingreserve toegevoegd groot € 2.613, 

zijnde de geconsolideerde algemene reserve van de GJV 

Passiva/Vreemd Vermogen/Vreemd vermogen lange termijn  

Voorzieningen/Onderhoudsvoorzieningen   

Deze is gebaseerd op de in 2020 geactualiseerde meerjarenplanning groot onderhoud. Alle kosten 

van de werkzaamheden die hieronder vallen worden niet ten laste gebracht van de jaarlijkse 

exploitatie, maar ten laste van de hiervoor opgebouwde voorziening.  
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TOELICHTING OP DE OPBRENGSTEN EN BATEN (3.6)  

Opbrengsten onroerende zaken  

-Niet-monumentale kerkgebouwen  

Dit betreft de opbrengst verhuur op basis van een huurcontract van de kerktoren ten behoeve van de 

zendmast.  

-Kerkelijke verenigingsgebouwen  

De lagere  huurinkomsten ten opzichte van 2019 en de begroting 2020 zijn vooral veroorzaakt door 

het wegvallen van activiteiten i.v.m. coronapandemie.. De opbrengst uit zaalhuur op basis van een 

jaarovereenkomst is daarom maar € 1.040 en de opbrengst zaalhuur op basis van eenmalige verhuur 

(voornamelijk opbrengsten opbaarruimte en condoleances) is € 5.940  

-Buffetten Inkomsten in €  

Inkomsten Begroting 2020 Rekening 2020 Rekening 2019 

Consumpties intern 9.500 2.974 13.127 

Consumpties extern 17.500 5.105 25.711 

Consumpties contant 6.600 1.306 8.605 

Totaal 33.600 9.385 47.443 

    

Uitgaven    

Inkoop 14.000 3.766 -/- 15.400 

Uitbetaalde vrijwilligersvergoeding 2.600 668 -/- 2.873 

Saldo buffetten netto 17.000 4.951 29.170 

Marge 51 % 53 % 61 % 

 

De lagere  inkomsten ten opzichte van 2019 en de begroting 2020 zijn veroorzaakt door het 

wegvallen van activiteiten i.v.m. de coronapandemie. 

Opbrengsten levend geld  

-Vast Vrijwillige bijdragen (VVB) In €  

 Begroting 2020 Rekening 2020 Rekening 2019 

Ontvangen VVB  175.000 181.027 185.779 

Extra actie najaar 2020 - 29.292  

Totaal ontvangen VVB 175.000 210.319 185.779 

Afdracht diaconie -/- 8.900 -/- 10.637 -/- 9.048 

Ontvangen VVB netto 166.100 199.682 174.609 

Toegezegde VVB  178.700 182.417 

    

Aantal aangeschreven leden 
Gemiddeld ontvangen per aangeschreven lid (excl. 
Extra actie) 
Aantal toezeggingen 

Gemiddeld ontvangen per lid met een toezegging (excl. 
Extra actie) 

684 702 

265 
 

265 

546 584 

332 318 
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Ook in 2020 is er meer VVB ontvangen dan toegezegd en ook meer dan begroot. De reden hiervan is 

een minder sterke daling dan in voorgaande jaren van het aantal aangeschreven leden en toezeggers 

in combinatie met een gemiddeld hogere bijdrage per toezegger. De opbrengst van de extra actie 

Kerkbalans (“Omzien naar elkaar, we doen het samen”) heeft alle verwachtingen overtroffen. 

Conform eerder gemaakte afspraken ontvangt het College van Diakenen (CvD) 5% van de per 31-12 

ontvangen VVB en opbrengsten gezamenlijke acties (zie hieronder). Het CvD bestemt vervolgens 

deze afdracht voor de helft aan lokale noodhulp en voor de helft aan een afdracht Kerk in Actie.  

-Collecten in kerkdiensten 

In het coronajaar 2020 bestaan de collecteopbrengsten uit collectes tijdens de kerkdiensten waarbij 

nog wel gemeenteleden aanwezig konden zijn (€ 3.035) en de opbrengsten d.m.v. ontvangen 

collectegiften op de bankrekening en in de brievenbus van De Rank (€ 9.156). 

-Overige opbrengsten levend geld  

Dit betreft de 2/3 opbrengst rommelmarkt (dit keer alleen opbrengst uit internetverkopen) voor de 

kerk (€ 3.400) en de netto-opbrengst van de twee georganiseerde concerten kort voor aanvang van 

de coronapandemie (€ 2.416)  

Door te zenden collectes en giften 

-Collectes van niet diaconale aard 

Conform het door de kerkenraad vastgestelde collecterooster zijn een aantal collecteopbrengsten 

van de kerk bestemd voor activiteiten die door of namens de landelijke PKN worden georganiseerd 

en gefinancierd. Vanaf maart 2020 is op basis van de daadwerkelijke opbrengsten 2019 een deel van 

de collectegiften aangewend (€ 1.850) voor deze collectes. De rest is afkomstig van reguliere 

collecteopbrengsten tijdens de diensten in januari en februari 2020. 

Incidentele baten 

-incidentele baten 

Het eigen vermogen ad € 2.613 is bij de afsluiting van het boekjaar van de GJV vanaf 2020 

geconsolideerd in de jaarrekening van de kerk. Ook is € 800 consultatievergoeding ontvangen door 

verleende hulp aan een zustergemeente. 
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TOELICHTING OP DE UITGAVEN EN KOSTEN (3.6)  

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  

-Kerkelijke verenigingsgebouwen/centra  

De kosten onderhoud zijn hoger dan begroot door het plaatsen van nieuwe CV-ventilatoren (€ 1.200) 

en het vervangen van twee lichtkoepels op het dak van De Rank (€ 900). 

De kosten energie en water zijn fors lager dan in 2019 en ook lager dan begroot. De totaal begroting 

bedroeg € 22.900 en de werkelijke uitgaven waren € 11.254. Een besparing van € 11.600. Hiervan is  

€ 4.550 afkomstig van de na afsluiting boekjaar 2019 in 2020 ontvangen teruggave energiebelasting 

over het jaar 2019 en € 7.050 door een lager energiegebruik (inclusief teruggave energiebelasting 

2020). Het lagere energieverbruik wordt veroorzaakt door een lager activiteitenniveau in De Rank ten 

gevolge van de coronapandemie. 

Onder  Overige kosten worden verantwoord de kosten die we betalen voor de schoonmaak van De 

Rank (incl. de glasbewassing) en de kosten voor het afvoeren van het vuilnis.  

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  

Hieronder worden verantwoord de kosten voor onderhoud tuin en buitenterrein. In 2020 is de 

verlichting op het parkeerterrein van De Rank vernieuwd (€ 1.900). Dit was niet begroot.  

Afschrijvingen onroerende zaken (installaties/inventarissen)  

Deze kosten zijn fors lager dan in 2019 en ook lager dan begroot (- € 5.900) omdat bij het maken van 

de begroting 2020 geen rekening is gehouden met het feit dat van een aantal in het verleden gedane 

investeringen in 2019 al de laatste restant afschrijving gedaan is.  

Pastoraat  

-Eigen predikanten  

Hieronder worden verantwoord alle afdrachten en vergoedingen voor de betaling van de 

traktementen en overige onkosten van onze predikanten.  

Overige kosten pastoraat  

De kosten preekvoorziening zijn lager dan begroot, omdat bij het maken van de begroting 2020 

rekening was gehouden met meer gastpredikanten in 2020. Door de coronapandemie zijn een aantal 

diensten vervallen en ook onze eigen gemeentepredikant is vaker voorgegaan dan eerst verwacht.  

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  

Door de coronapandemie zijn de kosten voor kerkdiensten en het wijkwerk/gemeenteavonden lager 

uitgevallen. De overige kosten zijn gestegen door het  zelf gemaakte en uitgebrachte boekje in de 40 

dagen tijd en de gemaakte kosten voor de aan de zijkant van de kerk aangelegde tuinen rondom 

Pasen, Bevrijdingsdag en Kerst.  
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Kosten beheer, administratie en archief  

-Kerkblad  

Begroot was onder de post overige kosten een kostenpost van € 4.000. Dit betreffen de kosten van 

het Grafisch Bureau (inclusief De Kerkbrief). De inkomsten over 2020 waren € 6.392 (drukwerk 

derden, advertenties Kerkbrief, vrijwillige bijdrage Kerkbrief) en de uitgaven € 15.356 (leasekosten 

printers en papier); per saldo een kostenpost van € 8.964. Begroot was onder de post overige kosten 

een kostenpost van € 4.000. Door de gevolgen van de coronapandemie zijn vooral de inkomsten 

drukwerk derden en stuk lager uitgevallen dan begroot (- € 4.600). 

-Incidentele lasten  

De tweede betaling voor het maken van een uitgebreid onderzoeksrapport m.b.t. het 

energieverbruik van de kerk en De Rank is hieronder verantwoord. Ook de eerste betaling voor het 

onderzoeksrapport RI&E door het bureau Kerkhulpverlening is hieronder geboekt. 
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