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Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2020
in euro's  

Activa 31-dec-20 Passiva 31-dec-20

Onroerende zaken 5 Vermogen 3.610.463

Installaties en inventarissen 4 Herwaarderingsreserve 443.178

Financiële vaste activa 3.989.670 Bestemmingsreserve wijkfondsen 34.135

Debiteuren 2.398 Voorzieningen 611.624

Vorderingen 76 Nog te betalen bedragen 15.729

Geldmiddelen 739.465 Kortlopende schulden 16.489

4.731.618 4.731.618

Resultatenrekening 2020
in euro's  begroting 2020

Kosten predikantsplaatsen 359.993 416.650

Kosten kerkgebouwen 50.722 137.100

Kosten woningen 8.395 16.750

Kosten kosters 46.623 53.755

Administratiekosten 74.907 70.000

Landelijk kerkenwerk 32.245 35.000

Doorzendcollecten landelijk 3.309 0

Lasten wijkfondsen 18.845 21.630

Kosten bestuur 932 1.900

Kosten geldwerving 3.476 5.300

Bankkosten incl. beheersprov. 26.316 30.000

Kosten Samen 11.666 12.000

Totaal kosten 637.429 800.085

Vaste vrijwillige bijdragen 435.128 457.830

Legaten en giften 34.051 15.310

Bijdragen en diverse verkopen 8.280 0

Verhuur, buffetopbrengsten 51.942 71.000

Opbrengst woningen 17.146 19.750

Baten wijkfondsen 18.447 21.630

Rentebaten 58.211 10.000

Overige opbrengsten fin.vaste activa 87.221 95.000

Collecten 903 7.700

Doorzendcollecten 3.309 0

Bijdrage Solidariteitsfonds 8.143 8.000

Diverse baten wijken 0 50.000

Totaal opbrengsten 722.783 756.220

Toevoeging onderhoudsvoorziening 46449 46449

Saldo 2020 38.905 -90.314

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



Toelichting jaarrekening 2020, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de 
begroting. 

 
Versie 28-01-2021 

 

2020 is voor iedereen een heel bijzonder jaar geworden. Sinds 15 maart worden we in Nederland in 

de ban gehouden van het Covid-19 virus. Dit Corona-virus heeft invloed op bijeenkomsten. Hierdoor 

zijn er dit jaar minder kerkdiensten gehouden, is er minder verhuur mogelijk geweest en op allerlei 

vlakken heeft dit zijn invloed gehad. 

Gelukkig hebben we enorme bereidheid gevonden om via online kerkdiensten toch diensten te 

volgen, toch collecten te geven en toch allerlei contacten te onderhouden. In kerkelijk Eindhoven zijn 

hiertoe in alle kerken materialen gekocht om deze streaming mogelijk te maken.  

Aan onze vaste huurders is voorgesteld om de huurpenningen fifty-fifty te verdelen. Een aantal 

huurders was hier heel blij mee, een aantal huurders heeft toch gewoon 100% huur betaald. Daar 

waren wij weer blij mee. 

 

Een andere kostenpost die grote invloed op deze cijfers heeft, was de verwachting in de begroting, 

om in wijkgemeente Zuid, per 1 januari en in de Kruispuntgemeente per 1 juli een nieuwe predikant 

gevonden te hebben. Ondanks diverse geschikte kandidaten is dat in de Kruispuntgemeente nog 

helemaal niet gelukt en in Wijkgemeente Zuid is Tjalling Huisman begin juli 2020 beroepen.  

In de begroting 2020 waren grote bedragen opgenomen voor de renovatie van de Ontmoetingskerk. 

Ook hiervoor stond bij de baten een bedrag om deze kosten via subsidieverstrekkers en andere 

geldgevers te verlagen. In 2020 heeft de verbouwingscommissie heel hard gewerkt. Vanwege Corona 

en vanwege drukte in de bouwwereld wordt de verbouwing pas in 2021 verwacht. 

Helaas is te zien dat we in de begroting te optimistisch zijn geweest wat betreft de vrijwillige 

bijdragen. Verheugend was in 2020 wel dat onze Protestantse Gemeente opgenomen was in een 

paar legaten.  

De opbrengst financiële vaste activa en rentebaten leken halverwege het jaar enorm tegen te vallen. 
Gelukkig zijn deze uiteindelijk toch redelijk op het gemiddelde uitgekomen.  
In de resultatenrekening is het werkelijk gerealiseerde koersresultaat opgenomen uit verkoop van 
aandelen, obligaties of alternatieve beleggingen.  
 
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 onder aan de cijfers van de 
baten en lasten opgenomen. 

Het overzicht van de wijkfondsen laat een negatief resultaat zien van totaal € 397,60. Dit komt onder 
andere door de aanschaf van een camera en bijbehorende streamingapparatuur  in de 
Kruispuntgemeente. 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 € 38.904,90. 
 
 


