
JAARREKENING 2016 PROTESTANTSE GEMEENTE EINDHOVEN

Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijsenstraat 4

5615 KS  EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2016
in euro's  

Activa 31-dec-16 Passiva 31-dec-16

Onroerende zaken 6 Vermogen 3.023.824

Installaties en inventarissen 4 Herwaarderingsreserve 369.586

Financiële vaste activa 2.608.306 Bestemmingsreserve wijkfondsen 42.727

Debiteuren 32.733 Bestemmingsreserve renovatie JK 91.710

Vorderingen 497 Voorzieningen 325.492

Geldmiddelen 1.277.790 Schulden > 1 jaar 0

Nog te betalen bedragen 39.018

 Kortlopende schulden 26.979

3.919.336 3.919.336

Resultatenrekening 2016
in euro's  begroting 2016

Kosten predikantsplaatsen 431.616 465.054

Kosten kerkgebouwen 96.016 122.180

Kosten woningen 25.397 23.500

Kosten kosters 39.616 45.771

Administratiekosten 63.814 67.300

Landelijk kerkenwerk 38.140 40.000

Doorzendcollecten landelijk 6.086 7.000

Lasten wijkfondsen 23.225 26.090

Kosten bestuur 1.191 2.000

Kosten jeugdwerk 578 7.030

Kosten geldwerving 6.001 7.500

Bankkosten incl. beheersprov. 25.459 27.000

Kosten Samen 14.612 15.000

Totaal kosten 771.751 855.425

Vaste vrijwillige bijdragen 491.261 529.045

Legaten en giften 9.897 11.872

Bijdragen en diverse verkopen 8.462 0

Verhuur, buffetopbrengsten 57.615 49.850

Opbrengst woningen 22.390 22.000

Baten wijkfondsen 22.328 26.090

Rentebaten 70.184 20.000

Overige opbrengsten fin.vaste activa 147.299 100.000

Collecten 3.646 9.289

Doorzendcollecten 6.086 7.500

Bijdrage Solidariteitsfonds 9.240 12.000

Vooruitontvangen baten jeugdwerk 7.500 8.500

Vooruitontvangen baten predikantsplaats 13.274 0

Totaal opbrengsten 869.182 796.146

Saldo 2016 97.431 -59.279

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



Jaarrekening 2016   

 
 

Toelichting jaarrekening 2016, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de begroting. 

Lasten 
Als eerste is een verschil te zien in de kosten predikantsplaatsen. Dit komt door het eerdere vertrek van de kerkelijk 
werker.  Herma van der Veen vertrok begin augustus vanwege een andere baan in plaats van vertrek in november. 
  
Kosten kerkgebouwen zijn in werkelijkheid lager dan begroot. Dit komt met name  door veel te hoog ingeschatte 
kosten voor Gas Water en Electra (verschil € 18.000). Ook de kosten belastingen/verzekeringen waren te hoog 
ingeschat (verschil € 5.000).  
In Zuid is in de begroting € 50.000 opgenomen om te investeren in het gebouw. Hiertoe zijn in 2016 voorbereidende 
acties verricht zonder werkelijke uitgaven. Deze worden in 2017 verwacht.   
Dit aangaande zijn ook baten begroot, vooral door Zuid geformuleerd in een extra bijdrage van € 50.000, voor de 
verbouwing aan het gebouw. In 2016 is nog geen wervende actie geweest.  
 
Kruispuntgemeente heeft in 2016 extra inzamelingsacties gehouden  ter financiering van het opknappen van de 
Adventskerk, die zij per 1 september j.l. in gebruik heeft genomen. Dit heeft ongeveer € 5.000 opgebracht. Vanuit deze 
opbrengsten zijn de kosten voor het opknappen van de kerk gefinancierd . Dat is niet zichtbaar in deze post omdat 
kosten en opbrengsten tegen elkaar weg zijn gevallen . 
 
Wat betreft de dotatie aan het onderhoudsfonds voor de Johanneskerk was vanwege de renovatie van deze kerk in 
2016 geen dotatie in de begroting opgenomen.  Op basis van de renovatie zal in 2017 een onderhoudsplan opgesteld 
worden waarmee de hoogte van de dotatie voor de Johanneskerk wordt bepaald.  

De kosten van de kosters zijn lager uitgevallen dan begroot. Onder andere in de Ontmoetingskerk werden hogere 
lasten verwacht dan in werkelijkheid geweest zijn.   
 
Kosten woningen waren in 2016 hoger door incidenteel onderhoud aan de pastorie aan de Brunelleschiweg. 
 
 Kosten jeugdwerk zijn door de Kruispuntgemeente meegenomen in de lasten van het wijkfonds. Deze lasten waren 
wel in de begroting 2016 opgenomen. 
 
Kosten landelijk kerkenwerk. Basis voor deze aanslag is het vermogen en het ledenaantal. In werkelijkheid was de 
aanslag lager dan verwacht.  
 
Baten 
De realisatie van de Vaste Vrijwillige Bijdragen was in lijn met de begroting m.u.v. Zuid. In de Johannesgemeente was 
de verwachting dat de vrijwillige bijdragen een positieve boost zouden krijgen na de renovatie.  
Dit is in 2016 nog niet te zien.  
 
Bij de legaten en giften heeft de Kruispuntgemeente nog een laatste bijdrage mogen ontvangen van de Maatschappij 
van Welstand. In Zuid had men hogere legaten en giften begroot dan in werkelijkheid ontvangen.   
 
Bij overige baten en diverse verkopen is o.a. de opbrengst te zien van de verkoop stoelen en van het orgel van De 
Morgenster. Tevens is hier de uitbetaling van de verzekering opgenomen van het gestolen HA servies uit de Sint Jan. 
 
Verhuuropbrengsten zijn hoger dan begroot. Met name in de Johanneskerk dacht men niet te kunnen verhuren 
tijdens de renovatie. Echter vanaf 1 september is de verhuur in die wijkgemeente weer opgepakt.  
Ook zijn er vanwege dat feit in de Johannesgemeente ook hogere buffetopbrengsten dan begroot.  
Deze opbrengsten zijn in Zuid negatief vanwege het besluit om het contract inzake de koffiemachine vroegtijdig op te 
zeggen.  
 



Jaarrekening 2016   

 
 

De opbrengst financiële vaste activa is in 2016 gunstig uitgevallen. Deze was begroot op een gemiddelde opbrengst. 
In de resultatenrekening is het werkelijk gerealiseerde koersresultaat opgenomen uit verkoop van aandelen, obligaties 
of alternatieve beleggingen. Dit is in 2016 wederom gunstig uitgevallen. Dit is een incidentele meevaller.  
De bank verwacht in de nabije toekomst structureel lagere rendementen.  
 
Opbrengst collecten. In de begroting hebben de wijken posten opgenomen als zijnde collecte-opbrengsten voor het 
wijkbudget. Deze zijn wat betreft werkelijkheid 2016 te hoog ingeschat.  
 
Wat betreft de opbrengsten en uitgaven van de wijkfondsen is een specificatie te zien in de uitgebreide versie.  
Hierin is te zien dat in de Johannesgemeente de aanschaf van een beamer zorgt voor een negatief resultaat. 
Daarnaast is te zien dat bij de Kruispuntgemeente een positief resultaat is ontstaan door het overhevelen van vooruit 
ontvangen baten jeugdwerk Kruispuntgemeente. 


