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Samenvatting ten behoeve van bericht aan de Gemeenteleden 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
Vianen over het jaar 2021.  
De financiële verslaglegging is gedaan conform FRIS (Financieel Rapportage en Informatie Systeem) 
rapportage van de PKN die in 2019 is ingevoerd.  

Financieel resultaat 

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van het totale resultaat conform de FRIS verslaglegging. 
 

 
 
De toename van het vermogen op de balans is het saldo van post A + B+ C: EUR 20.239 

Het verlies vanuit operationeel resultaat (A) is minder dan het resultaat van 2020 en de begroting 
van 2021. Het uiteindelijke totaalresultaat is positief, doordat een deel van de operationele kosten, 
die betrekking hebben op het jeugdpastoraat, ten laste zijn gebracht van de Voorziening Pastoraat 
die is ontstaan na de verkoop van De Hoeksteen in 2018.  

Nieuwe richtlijnen en waardering gebouwen 
Volgens de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening verslaglegging van de PKN dienen de overige 
gebouwen (alle gebouwen behalve het kerkgebouw) vanaf 2020 gewaardeerd tegen de actuele 
waarde. Deze wordt voor panden gelijkgesteld aan de waarde volgens de Wet waardering 
Onroerende Zaken (WOZ). 
Mutaties in actuele waarde 

Winsten en verliezen die ontstaan door een wijziging in de actuele waarde, worden verwerkt in de 
staat van baten en lasten onderdeel B. 
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Herwaarderingsreserve 
Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de winstbestemming Herwaarderingsreserves 
gevormd. 

In onderstaande tabel is de verkorte resultatenrekening over het jaar 2021 weergegeven met de 
vergelijking versus begroting en 2020: 

 
 

Het jaar 2021 is afgesloten met een nadelig operationeel resultaat van €  2.087. In de begroting voor 
2021 was rekening gehouden met een nadelig saldo van €  11.403, waardoor het totaal resultaat in 
lijn is met de verwachtingen. Wel zijn er enkele bijzondere posten te benoemen: 

• Door de aanhoudende corona zijn de huuropbrengsten van de verhuur van de Korte 
Inloop, Winkel van Sinkel en ’t Klooster minder dan begroot en minder dan 2020. 

• De bijdragen levend geld zijn € 4.000 hoger dan begroot 

• In de lasten van het kerkgebouw zit een bedrag van ruim € 3.500 voor de aanschaf van 
een nieuwe alarminstallatie, € 1.900 kosten voor het onderhoud van het orgel, ruim          
€ 2.000 meer kosten voor energie en water en minder dotaties naar de voorzieningen 
Grote Kerk. Per saldo zijn de kosten van het kerkgebouw € 12.500 minder dan in 2020.   

• De Pastoraatskosten zijn hoger dan begroot als gevolg van de kosten voor het 
jeugdpastoraat, maar deze zijn uiteindelijk verwerkt via de voorziening Pastoraat. 
Daarnaast zijn er ook extra kosten gemaakt voor de inzet van twee extra tijdelijke interim 
predikant op parttime basis. In 2021 hebben we één vacante predikantsplaats gehad. 

• In verband met Corona zijn de kosten kerkdienst lager, hieronder vallen ook de kosten 
van diverse kerkelijke activiteiten zoals gemeenteavonden en startweekend 
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Kerk & Consistorie  

In de onderstaande tabel is het resultaat weergegeven die te maken hebben met Kerk & Consistorie. 

Dit zijn alle uitgaven en inkomsten die met het Kerk-zijn te maken hebben (=" levend geld"). Het 

betreft o.a. de kosten verbonden aan predikanten en organisten, liturgieën, 

kerkenraadsvergaderingen en de inkomsten uit de actie Kerkbalans en collecten. 

 

Landelijke richtlijnen geven aan, dat de kosten van de predikantsplaatsen gefinancierd zouden 
moeten worden door de opbrengsten van de vrijwillige bijdragen.  

Wijzigingen in de balans 

Het eigen vermogen is in 2021 flink toegenomen en geeft, net als in 2020 een vertekend beeld ten 
opzichte van eerdere jaren. Volgens de nieuwe richtlijnen voor de jaarrekening verslaglegging van de 
PKN dienen de overige gebouwen (alle gebouwen behalve het kerkgebouw) vanaf 2020 gewaardeerd 
tegen de actuele waarde. Dit bedrag staat onder het kopje bestemmingsreserve gebouwen. Dit 
bedrag is toegenomen door toename van de OZB waarde, het grootste verschil komt omdat in 2021 
ook de Korte Inloop voor de WOZ waarde op de balans staat.  

Vooruitblik 2022 

In de afgelopen jaren is gebleken dat de doelstelling om de inkomsten vanuit “levend geld”  te 
verhogen en hiermee het “Kerk zijn” te financieren lastig is. Na de kleine kentering in 2019 vanwege 
hogere inkomsten aan kerkbalans, giften en legaten, zijn de opbrengsten in 2020 en 2021 lager dan 
de jaren ervoor. De inkomsten in 2021 waren wel nagenoeg gelijk aan de inkomsten in 2020.  

In 2022 zal de financiële situatie structureel gaan wijzigen, omdat een van beide fulltime predikanten 
eind 2020 met emeritaat is gegaan en de andere per februari 2022 ook uit dienst is gegaan. Per 2022 
zal er een andere interim predikant aangetrokken worden. Hoe verdere invulling gegeven zal gaan 
worden aan het pastoraat zal binnen de Kerkenraad en in overleg met de landelijke organisatie van 
de PKN besproken worden en over besloten. Voor dit besluit is nodig dat het beleidsplan actueel 
gemaakt wordt en er moet een 10-jaren begroting gemaakt worden. Voor het proces zal ook  in 2022 
een interim-predikant aangetrokken worden op tijdelijke (partime)basis. 

Vrijwilligers  

De bijdragen die vrijwilligers leveren is ongekend en onbetaalbaar. We zijn heel dankbaar voor hun 
inzet. Zonder de inzet van al deze vrijwilligers zou het nagenoeg onmogelijk zijn al dit kerkenwerk te 
kunnen laten verrichten. Wij hopen dan ook dat we ook een beroep kunnen en blijven doen op deze 
gemeenteleden.  

Als u vragen of opmerkingen heeft of het uitgebreide jaarverslag wilt inzien kunt u dit melden aan de 
scriba Marjan Versluijs-Helder, Scriba@pkn-vianen.nl of via telefoonnummer 06-52151552. 
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