
KERKENRAAD. 
 
In de vergadering van 15 mei 2019 is de jaarrekening 2018 van de PGV behandeld en voorlopig goedgekeurd. 
 
Hieronder vindt u de verkorte versie van de exploitatierekening. 
 

Verkort overzicht van de Exploitatierekening 2018 van de Protestantse Gemeente te 
Voorschoten 
 
 
Exploitatie  
De Baten daalden in 2018  t.o.v. 2017 met  € 4.804. Dit komt door minder huuropbrengst kerkgebouwen en nevenruimten en 
anderzijds een toename van de vrijwillige bijdragen.  
 
De Lasten stegen in 2018 t.o.v. 2017 met € 148, als saldo van minder onderhoudskosten gebouwen en lagere 
personeelskosten en een toename van de traktementen, de energiekosten en de administratiekosten. In 2018 is ook groot 
onderhoud gepleegd. De uitgaven hiervoor van € 4.227, zijn ten laste van de daarvoor bestaande voorziening gebracht. 
Voorgesteld is om het voordelig exploitatiesaldo over 2018 ten gunste van de Algemene Reserve te boeken. 
 
Het boekjaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van € 2.123. Ten opzichte van de begroting 2018 (-/- 3.117) is dit 
resultaat beter dan verwacht.   
 

Verkort overzicht 2018 t.o.v. 2017 

bedragen x € 1.000 2017 2018 

Baten   

Vrijwillige bijdragen, giften en collectes 307.4 317.4 

Opbrengsten onroerende zaken 49.4 33.5 

Ontvangen rente en overige baten 8.8 9.9 

Totaal Baten  365.6 360.8 

Lasten   

Kerkgebouwen en pastorieën 52.4 31.6 

Personeelskosten en pastoraat 250.8 253.1 

Kosten Kerkdiensten 9.2 8.5 

Kosten Vorming, Toerusting en Jeugdwerk 4.7 7.6 

Quota en Bijdragen 21.0 21.5 

Kosten Beheer en Administratie 14.2 19.3 

Rentelasten en Bankkosten 2.7 2.5 

Overige Baten en Lasten 5.2 14.6 

Totaal Lasten  360.2 358.7 

    

Totaal                                               Resultaat 5.4 2.1 

 
 
 

Ter inzage legging jaarrekening  2018 PGV 
 
Volgens de kerkordelijke bepalingen, liggen deze documenten gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage. 
Ze kunnen worden ingekeken bij de scriba thuis op Chopinlaan 68. Graag wel even een telefoontje vooraf voor een afspraak. 
Binnen 3 dagen na afloop van deze termijn kunnen opmerkingen over de jaarrekening worden ingediend bij de scriba: 
p/a  R.P.Dykstra 
Chopinlaan 68 
2253 BW Voorschoten 
Tel. : 06-46417123 
e-mail: scriba@pgvoorschoten.nl 
 
Inlichtingen over de jaarrekening van de PGV kunt u krijgen bij de penningmeester, de heer W.A. Oskam, 
pim.oskam55@gmail.com 
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