
Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijsenstraat 4

5615 KS  EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BEGROTING 2016
in euro's  

Kosten predikantsplaatsen 457.554

Kosten kerkgebouwen 174.180

Kosten woningen 23.500

Kosten kosters 45.771

Administratiekosten 66.300

Landelijk kerkenwerk 40.000

Doorzendcollecten landelijk 7.000

Plaatselijk kerkenwerk incl. wijkfondsen 27.090

Kosten bestuur 2.000

Kosten jeugdwerk 7.030

Kosten geldwerving 7.500

Bankkosten incl. beheersprov. 27.000

Kosten Samen 15.000

Overige lasten volgens wijken 7.500

Totaal kosten 907.425

Vaste vrijwillige bijdragen 529.045

Legaten en giften 11.872

Verhuur, buffetopbrengsten 49.850

Opbrengst woningen 22.000

Opbrengst financiële activa 120.000

Collecten 9.289

Doorzendcollecten 7.500

Bijdrage Solidariteitsfonds 12.000

Kosten jeugdwerk t.l.v. voorziening/balans 8.500

Diverse baten wijken 78.090
 

Totaal opbrengsten 848.146

Saldo 2016 -59.279

Een volledige uitgebreide versie is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau: kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl



TOELICHTING BEGROTING 2016 

  

 

A. KOSTEN 

Predikantsplaatsen          € 457.554  

Zij betreffen traktementen, sociale lasten, pensioenbijdragen etc.  

Dit bedrag is gebaseerd op de predikantslasten zoals de wijken deze in 2016 verwachten te hebben. Dus 

volledige bezetting predikanten.  

Het contract met de  kerkelijk werker in Zuid zal met ingang van 1 november 2016 eindigen.  

In 2016 zijn de lasten opgenomen voor de bijdrage aan de PKN voor de studentenpredikant.  

 

Kerkgebouwen          € 174.180 

Hierin zijn begrepen de kosten van onderhoud, energie, belasting en assurantiepremies, 

schoonmaakkosten, tuinonderhoud, telefoon en diverse andere kosten.  

Dit is gebaseerd op de begroting van de wijken en op het besluit van de Algemene Kerkenraad dat 

wijkgemeente Zuid i.w. per 1 september 2016 uitsluitend gebruik maakt van de Ontmoetingskerk. 

Tot aan die datum zal wijkgemeente Zuid i.w. zowel de baten als de lasten van zowel de 

Adventskerk als de Ontmoetingskerk voor haar rekening nemen. 

De Kruispuntgemeente zal tot 31 augustus 2016 de Sint Jan huren. Vanaf 1 september 2016 zal de 

Kruispunt gebruik gaan maken van de Adventskerk.  

De wijkgemeente in Zuid heeft ook in haar begroting € 50.000 opgenomen om aanpassingen aan te 

kunnen brengen in de Ontmoetingskerk. Hier tegenover staan ook voor hetzelfde bedrag baten. 

Per kerkgebouw wordt door de betreffende wijkgemeente een dotatie aan een 

onderhoudsvoorziening gedaan die het karakter heeft van een egalisatievoorziening waaruit de 

toekomstige onderhoudsuitgaven worden betaald. Voor de Johanneskerk is hiervoor voor het jaar 

2016 niets opgenomen omdat in dat jaar de renovatie zal plaatsvinden. Vanaf 2017 zal ook voor het 

onderhoud van die kerk een voorziening gestart worden, op basis van een  nog op te stellen 

meerjarenbegroting. Voor de Ontmoetingskerk en de Adventskerk is hier reeds een 

meerjarenonderhoudsplan de basis hiervoor.  

 

Kosten woningen          €   23.500 

De kosten van de gebruikte woningen, in eigendom en in huur.  

 

Kosters           €   45.771 

Deze post betreft voornamelijk de salarissen, pensioenpremies en overige lasten van de kosters. 

Daarnaast zijn onder dit hoofd opgenomen de vergoedingen aan hulpkosters, organisten en cantor. 

Ook hiervoor is de begroting wijkbudgetten de basis.  

 

Administratie          €   66.300 

Hierin zijn begrepen de kosten van het Kerkelijk Bureau. Hieronder vallen de personeelskosten, de 

kosten ledenregistratie, accountantskosten en de verzekeringskosten vrijwilligers onder. Deze 

begroting is opgesteld in lijn met de werkelijke cijfers voorgaande jaren. 

 

Landelijk kerkenwerk         €   47.000 

Dit bedrag bestaat uit: 

Quota,  bijdragen advieslijst en diverse bijdragen en doorzendcollecten.  

 

Plaatselijk kerkenwerk            €   27.090  

Het betreft hier ook de kosten voor activiteiten in de wijk. Deze zijn gebaseerd op de bij het CvK 

bekende uitgaven die via het wijkfonds lopen. 

 

Bestuur              €     2.000 

Hierin zijn begrepen de kosten van de Algemene Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en 

de kosten van centrale commissies.  

 

Jeugdwerk              €    14.530 

Kosten voor de geplande werkzaamheden in de wijken voor de jongeren. Ook de kosten voor de 

jongerenwerker in de Kruispuntgemeente staan hier. Zij wordt gefinancierd uit de reeds ontvangen 

gelden vanuit de bestemmingsreserve (ondergebracht bij diverse baten wijken).  
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Geldwerving en bankkosten           €   34.500 

Hieronder zijn opgenomen de kosten voor de actie Kerkbalans zoals de drukkosten. Daarnaast 

tevens de kosten van stortingen van de collectegelden. Eveneens vallen hier de beheerskosten van 

beleggingen van geldmiddelen onder. 

 

Samen              €   15.000 

 

BATEN 

     

 Vaste vrijwillige bijdragen/giften          € 529.045 

Basis voor deze schatting zijn de wijkbegrotingen.  

 

 Legaten en giften             €    11.872 

 Giften en bijdragen. Hierin zit ook de bijdrage van de Maatschappij van Welstand.  

 

        Verhuur, buffetopbrengsten           €    49.850 

Onder dit hoofd worden verantwoord o.a. de verhuur van kerkzalen en de buffetexploitatie.  

Een lagere begroting omdat de Johanneskerk bijna niet te verhuren zal zijn vanwege de renovatie. 

 

Opbrengst woningen            €    22.000 

De ontvangen huurpenningen en inhouding woonvergoeding van de huurwoningen. 

 

Rentebaten              €    20.000 

Rente banken en opbrengsten op de beleggingsrekening. 

 

Overige opbrengsten financiële activa        €  100.000 

Coupons, dividenden en werkelijke gerealiseerde beleggingsresultaten. 

 

Collecten              €    16.789 

Hierin zijn opgenomen: 

collecten voor het plaatselijk kerkenwerk, collecten quota,   

collecte t.g.v. Raad van Kerken, collecte t.g.v. het Jeugdwerk en doorzendcollecten.      

   

 Diverse baten wijken               €    85.590 

Hierin staan geclusterd de extra baten inzake de aanpassingen in de Ontmoetingskerk, de 

ontvangsten van uit de bestemmingsreserve voor het jeugdwerk en de baten van het wijkfonds. 

 

Jeugdwerk                €      1.000 

De kosten van het jeugdwerk Adventskerkgemeente zal onttrokken worden van hun voorziening.  

 

Bijdragen Solidariteitsfonds              €    12.000 

Dit betreft de ontvangsten van de leden die dit jaar allen aangeslagen worden.  

Hiervan moeten wij een deel afdragen. De afdracht staat onder de lasten,  

bij landelijk kerkenwerk.  

 

 

Het resterende begrotingstekort van €  59.279 voor 2016 is niet acceptabel aangezien de wijken 

gevraagd zijn een sluitende begroting in te dienen. Echter een deel hiervan is niet beïnvloedbaar gezien 

de vaste feiten zoals bijvoorbeeld het contract van de Sint Jan (eindigt op 1 september 2016) en de 

renovatie van de Johanneskerk (waardoor lagere verhuur mogelijk is).  

Daarnaast zijn  door de wijkcolleges en wijkraden diverse acties en inspanningen gepland om meer 

inkomsten te genereren.  


