
Hervormde Gemeente Schildwolde-Overschild-Hellum te Schildwolde       

college van kerkrentmeesters     

      

      

      

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie     

      

      

   begroting  rekening rekening 

  2015 2015 2014 

baten       

 Opbrengsten uit bezittingen  €        43.000   €       48.228   €       50.240  

 Bijdragen gemeenteleden  €        29.200   €       25.711   €       35.268  

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €         5.500   €       62.814   €       28.936  

Totaal baten  €       77.700   €     136.753   €     114.444  

        

lasten       

            

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)   €       44.800   €       44.685   €       45.296  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €            850   €         1.005  €         1.135  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         5.250   €         3.375   €         4.622  

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €       80.500   €       28.200   €       41.977  

 Salarissen (koster, organist e.d.)  €         4.700   €         6.365   €         6.875  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         8.600   €         6.739   €         5.449  

 Lasten overige eigendommen en inventarissen   €         2.000   €         6.155   €            957  

Totaal lasten  €     146.700   €       94.514   €     106.311  

        

Resultaat (baten - lasten)  €      69.000-  €       42.239   €         8.133  

        

 

Toelichting  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 

activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de 

kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.  

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. 

Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden 

aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale 

(kerk)gebouwen of een specifiek project.  

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de 

predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 

ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden 

van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen 

organisatie (vergoeding koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van 

het landelijk werk.  

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 


