
KERKENRAAD. 
 
 

Verkort overzicht 2020 t.o.v. 2019 
 
In de vergadering van 9 juni 2021 is de jaarrekening 2020 van de PGV behandeld en goedgekeurd. 
Hieronder vindt u de verkorte versie van de exploitatierekening. 
 
Verkort overzicht van de Exploitatierekening 2020 van de Protestantse Gemeente te Voorschoten 
 
Het operationeel resultaat was over 2020  negatief € 78.800 en ca. € 60.000 lager dan het begrote tekort van € ca. €20.000. De 
belangrijkste oorzaken hiervan zijn een niet begrote extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening, minder opbrengsten 
beleggingen en minder huuropbrengsten wegens Covid 19. Daartegenover stond  een opbrengst van een extra bijdrage 
vanwege Covid 19 van € 11.000.  
 
De Incidentele Baten stegen in 2020  t.o.v. 2019 met ca. € 2.4 mln. Dit komt met name door  de opbrengst van de  verkoop van 
het Kruispunt en de pastorie aan de Van Heemskercklaan van samen ca. € 2 mln.en het koersresultaat beleggingen van ca. € 
30.000. De herwaardering volgens nieuwe eisen van de PKN van de pastorie Wilhelminalaan van ca. € 590.000 is opgenomen 
in de herwaarderingsreserve en als incidentele last opgenomen.  
 
Het boekjaar 2020 is dus uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van € 1.934.064.   
 
 

Baten en Lasten kerkelijke gemeente     

 (€ x 1000) Rekening 2020 Rekening 2019 

   

Baten    

 Opbrengsten uit bezittingen 22,8                  53,8  

 Bijdragen gemeenteleden 312,5                 308,5  

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

     Totaal  339,0                366,3  

     

Lasten    

 Bestedingen Pastoraat (predikanten)  227,4                 217,5  

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 7,5                     7,5  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 20,3                   20,9  

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  63,4                   48,7  

 Salarissen (koster, organist e.d.) 78,1                   57,7  

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 21,1                   13,9  

     Totaal  417,8                 366,1  

     

    Operationeel resultaat (baten - lasten) (A) -78,8                     0,2  

     

Incidentele baten  2.634,8                 189,5  

Incidentele lasten -1,9                   -1,8  

    Totaal incidentele baten en lasten (B) 2.632,9                187,7  

     

Toevoeging aan bestemmingsfondsen (C) -620,0                 -81,6  

     

Resultaat over het boekjaar 2019 (A + B + C) 1.934,1                 106,3  

     
 
 

Ter inzage legging jaarrekening  2020 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, penningm.cvk@dorpskerkvoorschoten.nl, tel 06 
53439686 
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