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BALANS 2021
in euro's  

Activa 31-dec-21 Passiva 31-dec-21

Onroerende zaken 338.004 Vermogen 3.649.701

Installaties en inventarissen 4 Herwaarderingsreserve 743.267

Financiële vaste activa 4.217.487 Bestemmingsreserve wijkfondsen 35.701

Debiteuren 5.182 Voorzieningen 966.989

Vorderingen 454.378 Nog te betalen bedragen 19.629

Geldmiddelen 419.976 Kortlopende schulden 19.745

5.435.031 5.435.031

Resultatenrekening 2021
in euro's  begroting 2021

Kosten predikantsplaatsen 410.793 456.188

Kosten kerkgebouwen 62.503 397.500

Kosten woningen 4.577 21.000

Kosten kosters 44.900 52.200

Administratiekosten 76.234 75.000

Landelijk kerkenwerk 30.139 34.000

Doorzendcollecten landelijk 4.194 0

Lasten wijkfondsen 15.329 24.550

Kosten bestuur 1.227 1.000

Kosten geldwerving 6.310 4.800

Bankkosten incl. beheersprov. 27.730 27.000

Kosten Samen 11.852 12.000

Totaal kosten 695.787 1.105.238

Vaste vrijwillige bijdragen 420.831 422.000

Legaten en giften 8.105 10.310

Bijdragen en diverse verkopen 6.921 0

Verhuur, buffetopbrengsten 54.104 59.500

Opbrengst woningen 17.330 23.125

Baten wijkfondsen 16.894 24.550

Rentebaten 49.590 10.000

Overige opbrengsten fin.vaste activa 166.250 95.000

Collecten 1.997 2.700

Doorzendcollecten 4.194 0

Bijdrage Solidariteitsfonds 7.740 8.000

Diverse baten wijken 0 50.000

Totaal opbrengsten 753.955 705.185

Toevoeging onderhoudsvoorziening 46.449      46449

Onttrekking uit voorziening 29.085      165000

Saldo 2021 40.804 -281.502

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



Toelichting jaarrekening 2021, uitleg verschillen tussen werkelijke cijfers en de begroting. 

 
 

 

Dit jaar wederom een jaar dat in de ban was 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. 

Aan onze vaste huurders is voorgesteld om tijdens de lockdowns 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 de 

Kruispuntgemeente per 1 januari een nieuwe predikant beroepen te hebben. Gelukkig werd in 2021 wel een 

predikant aan de PGE – Kruispuntgemeente verbonden, maar pas vanaf juli. In de periode januari – juli is een 

tijdelijke ambulant predikant aangetrokken in der persoon van Ron van der Spoel.  

Halverwege het jaar is Elbert Grosheide met emeritaat gegaan. Zijn vertrek heeft ook zijn weerslag op de baten en 

lasten bij de post woningen. 

 

In de begroting 2021 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. De 

bouwcommissie heeft een start gemaakt en hoopt in 2022 werkelijk aan de verbouwing te kunnen beginnen. 

Vanwege Corona is meer tijd en energie nodig om offertes op te vragen en prijsopgaven te krijgen.  

Vanwege het voorgenomen samengaan met Sint Oedenrode Son en Breugel hebben we aan het eind van het jaar 

een advertentie moeten plaatsen in een regionaal dagblad. Deze kosten deelden we met OSB. Deze kosten 

verhogen de bestuurskosten, op zich geen probleem, maar deze waren niet meegenomen in de begroting. 

Wat betreft de kosten van de geldwerving heeft de PKN een inhaalslag gemaakt door korter op de acties gelijk de 

facturen te versturen. Bij de kosten geldwerving zijn de kosten van de PKN meegenomen over meerdere jaren.  

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

De verhuurbaten zijn vanwege meer mogelijkheden wat betreft samenkomen, halverwege het jaar positief. 

Daarnaast zijn extra inspanningen met name in de Kruispuntgemeente goed voor meer huuropbrengsten. 

De opbrengst financiële vaste activa en rentebaten leken halverwege het jaar enorm tegen te vallen. Gelukkig is 
er in het najaar een positieve omwenteling geweest. 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.  
In 2022 zullen we het meerjarenonderhoudsplan van 2017 opnieuw tegen het licht aan houden en eventueel aan 
gaan passen. 

Het overzicht van de wijkfondsen laat een positief resultaat zien van totaal € 1.565,42. Dit komt onder andere 
door veel giften en schenkingen. Op PGE niveau is er een overschot van € 40.803,95. 
 


