
KERKENRAAD. 
 
In de vergadering van 25 mei 2020 is de jaarrekening 2019 van de PGV behandeld en goedgekeurd. 
 
Hieronder vindt u de verkorte versie van de exploitatierekening. 
 

Verkort overzicht van de Exploitatierekening 2019 van de Protestantse Gemeente te 
Voorschoten 
 
 
De Baten namen in 2019  t.o.v. 2018 af met  € 3.700 Dit komt door een afname van bijdragen van gemeenteleden en een 
stijging van de verhuuropbrengsten. Ook de lasten namen af, met € 4.400, als saldo van lagere onderhoudskosten gebouwen, 
beheerkosten en kosten van kerkdiensten en hogere personeelskosten.  
 
In 2019 waren er hoge incidentele baten door de boekwinst bij de verkoop van de Groene Kikker van € 91.995 en het 
koersresultaat van beleggingen van € 81.618, dat volgens de nieuwe richtlijnen van de PKN in de jaarrekening zichtbaar wordt 
gemaakt. Dit laatste bedrag is het verschil tussen de koers van de effecten op balansdatum en de aanschafwaarde.  
 
Het koersresultaat wordt toegevoegd aan de reserve koersverschillen; het telt niet mee in het resultaat, dat gebeurt pas als de 
effecten worden verkocht.  
 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 106.251. Dit bedrag is dus inclusief de boekwinst verkoop 
Groene Kikker, maar exclusief het koersresultaat beleggingen.  
 
 

Verkort overzicht 2019 t.o.v. 2018 
 
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente      

  Rekening 2019 Rekening 2018 

Baten     

 Opbrengsten uit bezittingen  €                 53,8   €          49,0  

 Bijdragen gemeenteleden  €               308,5   €        317,3  

 Subsidies en overige bijdragen van derden   €                   3,9   €            3,7  

     Totaal   €               366,3   €        370,0  

      

Lasten     

 Bestedingen Pastoraat (predikanten)   €               217,5   €        206,8  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €                   7,5   €          13,8  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €                 20,9   €          21,5  

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   €                 48,7   €          58,0  

 Salarissen (koster, organist e.d.)  €                 57,7   €          48,6  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €                 13,9   €          21,8  

     Totaal   €               366,1   €        370,5  

      

    Operationeel resultaat (baten - lasten) (A)  €                   0,2   €           -0,5  

      

Incidentele baten   €               189,5   €            7,3  

Incidentele lasten  €                 -1,8   €           -4,7  

    Totaal incidentele baten en lasten (B)  €               187,7   €            2,6  

      

Toevoeging aan reserve koersverschlllen (C)  €               -81,6   €                -  

      

Resultaat over het boekjaar 2019 (A + B + C)  €               106,3   €            2,1  

      
 
 
 

Ter inzage legging jaarrekening  2019 PGV 
 
Volgens de kerkordelijke bepalingen, liggen deze documenten gedurende één week na het verschijnen van dit blad ter inzage. 
Ze kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester, de heer W.A. Oskam, pim.oskam55@gmail.com, tel 06 53439686 

mailto:pim.oskam55@gmail.com

