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PH 
Nederlands Gereformeerde Kerk 
“Diakonia” Rijsbergen 
 

Ètten-Leur, 8 maart 2018 
Algemene Toelichting 
 
De totale lasten voor NGK Rijsbergen zijn in 2017 goed binnen budget gebleven. Dit komt doordat we 
per 1 mei 2017 vacant waren. Hierdoor hebben we met elkaar een kleine € 40.000,-- minder 
uitgegeven. Een nadere toelichting hierop vind u hieronder. 
Aan de inkomstenkant blijven we helaas ook achter. Gezamenlijk hebben we € 4.384,-- minder VVB 
binnengekregen. Dit heeft voornamelijk te maken door het vertrek van een aantal leden te maken 
Tot slot hebben wij de CSK € 1.500,-- terug moeten betalen i.v.m. het kleine overschot van 2016. 
 

Toelichting op het Resultaat 2017: 
 
Traktement + onkostenvergoedingen:  
Als leidraad voor de uitgaven van het jaar 2017 zijn de adviezen, inzake traktement en 
onkostenvergoedingen  van de Landelijke adviescommissie  WAP ( Werkplek 
Arbeidsomstandigheden Predikanten) van de NGK. gehanteerd. De initiële verhoging van het 
traktement viel iets lager uit dan in eerste instantie gepland, maar door het vacant zijn per 1 mei 2017 
laat deze post een grote “besparing” zien. 
 
Overige vergoedingen: 
De vergoeding voor predikanten van elders bedraagt  € 90,- per predikbeurt en  € 0,35 per gereden 
kilometer. In het jaar 2017 is 32 x een gastpredikant bij ons voorgegaan. 
 
De rekening “Omslagbijdragen” is een kleine € 1.191,--lager dan begroot, dit komt voornamelijk door 
een lager bijdrage p/p. vs.de begroting. 
 
Kosten Huisvesting: 
De kosten huishouding liggen iets boven budget. Dit komt o.a. door: 
 G/W/L: De zonnepanelen hebben afgelopen jaar een bijdrage van € 800,-- opgeleverd t.o.v. de 

begrootte € 1.200,--. 
 Dotatie groot onderhoud: Hiervoor doteren we dit jaar € 500,-- meer. 
 Aanschaf inventaris: + € 700,--, dit betreft o.a. de aanschaf van nieuwe tuinbankjes, nieuwe 

vloer keuken en nieuwe vuilnisbakken. 
 
Kosten Huishouding: 
Deze  kosten liggen in lijn met de begroting. Daarnaast zijn er tijdens de lunches bij de vergaderingen 
collectes gehouden waardoor de kosten per vergadering beperktzijn gebleven. 
 
Kosten Kerkbestuur: 
Deze kosten zijn fors lager dan begroot. Dit komt doordat we minimale uitgaven hebben gehad 
aangaande overige bestuurskosten, kosten voor het “Scribaat” en de “Geschenken”. Deze waren lager 
dan begroot. 
  
Kosten Diaconie: 
De kosten zijn conform budget gebleven.  
 
Kosten Jeugdwerk: 
De kosten zijn conform budget gebleven.  

 
  



 

Algemene Kosten: 
De kosten zijn € 1.717,-- hoger dan begroot

 Startdag NGK -------->
 Drukwerk & PR --------
 Kosten geluid/band ----
 Overige kosten ------->

 
Bijzondere collectes 2017: 
De opbrengst en doorbetaling van de bijzondere collectes in 

 

 
 
 
 

Toelichting op de begroting 2018
 
Traktement + onkostenvergoedingen
Als leidraad voor de uitgaven voor
onkostenvergoedingen  van de Landelijke adviescommissie  WAP 
Arbeidsomstandigheden Predikanten) 
In de berekening is rekening gehouden
ons in dienst is. Tevens is er rekening gehouden met een verhuisvergoeding van 
conform de WAP van toepassing is.
 
Overige vergoedingen: 
Voor de vergoeding voor predikanten van elders 
een gemiddeld bedrag van € 175,
Hiervan wordt de vaste vergoeding á 
 
De rekening “Omslagbijdragen” 
  € 27,69 p/p * 160 leden = € 4.430,40
 

dan begroot.  Dit wordt als volgt veroorzaakt: 
> +  €    340,-- 

--------> -/- €    482,-- 
----> +  € 1.435,-- (Nieuwe PC + reservering DVD systeem)

> + €     424,-- (Afscheid ds. Drop) 

De opbrengst en doorbetaling van de bijzondere collectes in 2017 bedroegen: 

de begroting 2018: 
+ onkostenvergoedingen:  

voor het jaar 2018 zijn de adviezen, inzake traktement en 
onkostenvergoedingen  van de Landelijke adviescommissie  WAP ( Werkplek 
Arbeidsomstandigheden Predikanten) van de NGK. gehanteerd.  

ing is rekening gehouden dat vanaf 1 mei 2018 ds. Hans van Winkelhoff voor 50% bij 
ons in dienst is. Tevens is er rekening gehouden met een verhuisvergoeding van € 5.000,
conform de WAP van toepassing is. 

e vergoeding voor predikanten van elders is er rekening gehouden met 33 gastpredikant voor 
€ 175,-- per keer.  

Hiervan wordt de vaste vergoeding á  € 90,- &  € 0,35 per gereden kilometer betaald

De rekening “Omslagbijdragen” voor 2018 is als volgt berekend: 
€ 27,69 p/p * 160 leden = € 4.430,40 

(Nieuwe PC + reservering DVD systeem) 

 

zijn de adviezen, inzake traktement en 

1 mei 2018 ds. Hans van Winkelhoff voor 50% bij 
€ 5.000,-- welke 

is er rekening gehouden met 33 gastpredikant voor 

kilometer betaald. 



 

Kosten Huisvesting: 
De kosten huishouding zijn als volgt berekend: 
 G/W/L: Conform de werkelijkheid van 2017. Hierin is rekening gehouden dat de zonnepanelen 

een bijdrage van € 800,-- hebben. 
 Dotatie groot onderhoud: Hiervoor doteren we dit jaar € 1.500,--. 
 Overige iets lager t.o.v. de werkelijke uitgaven 2017. Dit i.v.m. o.a. de incidentele aanschaf van 

nieuwe tuinbankjes, nieuwe vloer keuken en nieuwe vuilnisbakken. 
 
Kosten Huishouding: 
Geen bijzonderheden, deze  kosten liggen in lijn met de begroting 2017. 
 
Kosten Kerkbestuur: 
Deze kosten zijn fors hoger begroot. Dit komt doordat we voor de intrede dienst rekening houden met 
een uitgave post van € 1.500,--. Voor de overige posten ligt dit in lijn met de begroting 2017. 
  
Kosten Diaconie: 
De kosten zijn conform budget 2017.  Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de 
balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd. 
 
Kosten Jeugdwerk: 
De kosten zijn conform budget 2017.  Tekorten worden aangevuld vanuit de reserveringen op de 
balans. Eventuele overschotten worden hier aan toegevoegd. 
 
Algemene Kosten: 
Het bedrag voor 2018 wordt verhoogt m.b.t. het budget van 2017. De voornaamste stijging van deze 
kosten betreft € 1.000,-- extra m.b.t. de aanschaf voor een nieuw DVD systeem.  
Tesamen met de reservering uit 2017 zou dit voldoende moeten zijn. De inschatting is dat het nieuwe 
systeem ongeveer € 2.000,-- kost.  
 
Baten: 
Zoals u kunt lezen daalt de VVB voor 2018. Hierbij in de begroting rekening gehouden met het 
vertrek van enkele gezinnen uit onze gemeente afgelopen jaar.  
Ook de huurinkomsten zijn iets verlaagd. Dit heeft met het aantal bezoeken van de Roemeense 
gemeente te maken. De inschatting is dat deze minder zullen zijn t.o.v. 2017. 
 
In de berekening is er geen rekening gehouden dat we steun vanuit de CSK zullen gaan krijgen. Dit 
heeft o.a. te maken met de huidige stand van ons vermogen. 
 
 



 


