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Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijsenstraat 4

5615 KS  EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2019
in euro's  

Activa 31-dec-19 Passiva 31-dec-19

Onroerende zaken 5 Vermogen 3.571.161

Installaties en inventarissen 4 Herwaarderingsreserve 425.114

Financiële vaste activa 3.731.973 Bestemmingsreserve wijkfondsen 34.533

Debiteuren 5.141 Voorzieningen 460.175

Vorderingen 378 Nog te betalen bedragen 29.370

Geldmiddelen 803.435 Kortlopende schulden 20.584

4.540.936 4.540.936

Resultatenrekening 2019
in euro's  begroting 2019

Kosten predikantsplaatsen 309.346 350.505

Kosten kerkgebouwen 59.407 144.630

Kosten woningen 15.973 12.300

Kosten kosters 46.672 46.862

Administratiekosten 76.349 68.979

Landelijk kerkenwerk 34.735 35.000

Doorzendcollecten landelijk 5.737 0

Lasten wijkfondsen 21.940 24.400

Kosten bestuur 53.761 1.500

Kosten geldwerving 4.783 5.300

Bankkosten incl. beheersprov. 26.156 30.000

Kosten Samen 12.140 12.000

Totaal kosten 666.999 731.476

Vaste vrijwillige bijdragen 452.416 473.100

Legaten en giften 7.100 20.250

Bijdragen en diverse verkopen 6.961 0

Verhuur, buffetopbrengsten 74.024 64.000

Opbrengst woningen 16.567 17.685

Baten wijkfondsen 21.646 23.400

Rentebaten 48.788 10.000

Overige opbrengsten fin.vaste activa 208.211 95.000

Collecten 2.712 9.200

Doorzendcollecten 5.737 0

Bijdrage Solidariteitsfonds 8.880 9.000

Diverse baten wijken 0 50.000

Totaal opbrengsten 853.041 771.635

Toevoeging onderhoudsvoorziening 46449 46449

Saldo 2019 139.593 -6.290

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

Als eerste is een verschil te zien in de kosten predikantsplaatsen. In beide vacante wijkgemeente was 

er op het moment van begroting de verwachting dat per 1 oktober beroepen zou zijn. 

In de praktijk was dat niet het geval. De vacatures hebben heel 2019 geduurd.  

Daarnaast zijn er natuurlijk vanwege de vacatures wel hogere lasten voor inleenpredikanten.  

Kosten kerkgebouwen zijn in werkelijkheid lager dan begroot.  

In Zuid is in de begroting € 100.000 opgenomen om te investeren in het gebouw. In 2019 is hier 

alleen voorbereidend werk voor gedaan.  

De kosten woningen zijn hoger dan begroot vanwege diverse onderhoudsactiviteiten aan de pastorie 

van de Adventskerk. Het schilderwerk is daar gedaan, verrotte boeiboorden en kozijnen zijn 

vervangen. 

De kosten bestuur zijn hoger dan begroot. Vanwege een fout in de salarisadministratie is een 
correctie toegepast op de werkgeverslasten over de periode 2014-2018. Dit ging ook nog over 
personeelsleden die in 2019 niet meer op de loonlijst staan.  
De werkgeverslasten zorgen ook voor een verhoging van de lasten van het huidige personeel. Om die 
reden zijn ook de administratiekosten hoger dan begroot. Bij de kosten kosters is dat in het totaal 
niet te zien, op wijkniveau is dat wel te zien.  
 
De lasten wijkfondsen en kosten Samen zijn conform begroting. Zo ook de  kosten geldwerving en 
kosten landelijk kerkenwerk.  
 
Wat betreft de bankkosten hebben we met ABN AMRO Mees Pierson een lager percentage kunnen 
afspreken voor het beheer van onze beleggingsrekening. 
 
Baten 
 
De vrijwillige bijdragen waren voor 2019 te positief begroot.  Helaas is een teruggang van ruim 4% te 
zien ten opzichte van 2018. 
 
Bij de legaten en giften heeft de Kruispuntgemeente mooie bijdragen mogen ontvangen vanuit 
Veenendaal. Toch had deze wijkgemeente op meer giften gehoopt. 
 
Bij diverse bijdragen en diverse verkopen is de restitutie geboekt die vanuit de PKN is ontvangen op 
de predikantstraktementen 2018. Vanaf dit jaar voert de Beheercommissie centrale kas 
predikantstraktementen het beleid om een overschot in de centrale kas predikantstraktementen 
terug te storten op basis van een verdeelsleutel gebaseerd op het bedrag dat het jaar daarvoor is 
betaald. 
 
Qua verhuur en buffetopbrengsten is veel aandacht gegeven aan langlopende huurcontracten. Hier 
is adequaat in gehandeld en gesproken. Door veel aandacht hiervoor is het niveau van 2018 
vastgehouden. 
 
De begroting 2019 had in opbrengst woningen al een kwartaal rekening gehouden met een bijdrage 
in de woonkosten van en door de nieuwe predikanten.  
 
Baten wijkfondsen zijn licht gedaald ten opzichte van de begroting.  
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De opbrengst financiële vaste activa en rentebaten zijn in 2019 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.  
 
In de begroting hebben de wijken bij opbrengst collecten posten opgenomen als zijnde collecte-
opbrengsten voor het wijkbudget. Het lijkt erop dat de wijken abusievelijk hier de opbrengsten 
hebben opgenomen voor de collecten voor de wijkfondsen, de wijkfondscollecten.  
Hier worden de collecte-opbrengsten verantwoord van de collecten met het doel algemeen 
kerkenwerk.  
 
De baten solidariteitskas vielen in 2019 niet tegen. Toch was hier iets te optimistisch begroot.  
 
Bij uitgaven voor verbouwing van de Ontmoetingskerk was een uitgave begroot, met daarbij ook een 
extra ontvangsten. De diverse baten wijken zijn vooral door Zuid geformuleerd in een extra bijdrage 
van € 50.000 voor de verbouwing aan het gebouw. In 2019 is hier nog niet actief op ingezet. 
 
Toevoeging onderhoudsvoorziening 
Wat betreft de dotatie aan het onderhoudsfonds is in 2017 een nieuw onderhoudsplan opgesteld 
waarmee de hoogte van de dotatie voor de kerken opnieuw is bepaald. Op aangeven van de 
accountant zijn deze toevoegingen en onttrekkingen aan de balansposten hier opgenomen en niet bij 
de lasten of de baten. 

Het overzicht van de wijkfondsen laat een negatief resultaat zien van totaal € 294,58. Dit komt onder 
andere door de aanschaf van de tafel in Zuid voor o.a. het adventsontbijt. Specificaties van deze 
cijfers zijn te zien op bladzijde 12. 
Als we de cijfers van de wijkfondsen buiten beschouwing zouden laten, is op PGE niveau een 
overschot van € 139.887,84. 
 
 


