BELANGRIJK BERICHT VAN KERKRENTMEESTERS – Actie Kerkbalans 2021
In de 2e helft van januari zijn er weer vele vrijwilligers op pad gegaan om bij al onze
gemeenteleden persoonlijk aandacht te vragen voor de Actie Kerkbalans. Ondanks de
coronacrisis zijn we er in geslaagd om daar invulling aan te geven. Hierbij willen wij de
vrijwilligers nog een keer hartelijk bedanken voor hun inzet. Vele handen maken licht werk!
Jullie helpen ons als kerkrentmeesters hier enorm mee.
Dan naar de eerste bevindingen en overdenkingen bij de door ons ontvangen toezeggingen.
Op (of in de dagen voor) zaterdag 30 januari hebben wij vele toezeggingsformulieren retour
ontvangen en de bedragen bij elkaar opgeteld. Het totale bedrag aan toezeggingen kwam
daarbij uit op EUR 119.084. Intussen hebben we nog meer toezeggingen ontvangen en is de
huidige totaalstand EUR 120.879 aan toezeggingen. Wij zijn alle gemeenteleden die een
toezegging hebben gedaan daar natuurlijk dankbaar voor.
Toch zijn er bij ons college naast dankbaarheid ook andere gevoelens aanwezig. Dat vereist
enige uitleg en toelichting en daarnaast kan de materie ook van verschillende kanten
bekeken worden. Voor dat laatste is ook nog een verdere analyse en verdieping van onze
kant noodzakelijk en dat zullen we ook nog (op een later moment) verder moeten doen.
Hierbij alvast een eerste uitleg en toelichting van onze kant.
Gekeken naar de bedragen, ontvingen wij de volgende aantallen toezeggingen:
EUR 1,- t/m EUR 15,44 x
EUR 15,01 t/m EUR 30,87 x
EUR 30,01 t/m EUR 50,70 x
EUR 50,01 t/m EUR 100,83 x
EUR 100,01 t/m EUR 150,63 x
EUR 150,01 t/m EUR 250,77 x
EUR 250,01 t/m EUR 500,79 x
EUR 500,01 t/m EUR 750,32 x
EUR 750,01 t/m EUR 1.000,18 x
Meer dan EUR 1.000,12 x
Totaal aantal toezeggingen > EUR 0,- 565 x
EUR 0,Verzoek om uitschrijving
Verzoek om overschrijving
Nog niet bekend/ontvangen
Totaal aantal uitgenodigde leden

81 x (geven aan dit jaar niet mee te doen)
13 x
2x
27 x
688 x

Opvallend is dat dit jaar 74 gemeenteleden een lagere toezegging hebben gedaan dan zij in
2020 deden. Deze verlaging varieerde van EUR 5,- tot EUR 1.000. Gelukkig zijn er meerdere
leden die een hogere toezegging hebben gedaan dan in 2020. Vorig jaar (2020) werden 693

leden uitgenodigd en deden er 592 leden een bijdrage met een totaalbedrag van EUR
126.705.
Het aantal leden dat niet meedoet aan de actie of een toezegging doet van minder dan
EUR 30,- is 212. Dat is ruim 30% van ons ledenbestand. In ongeveer 40 gevallen gaat het
om thuiswonende jongeren, ouder dan 20 jaar.
De bovengenoemde andere gevoelens laten zich misschien het beste samenvatten in “zich
zorgen maken over de toekomst van onze kerkelijke gemeente in de huidige vorm en
kostenstructuur”. Wij hebben voor 2021 een bedrag van EUR 125.000 als opbrengst begroot.
Het “gat” ten opzichte van de begroting is dus nog ruim EUR 4.000. Extra moeilijk is het dat
wij voor 2021 al een negatief resultaat hadden begroot van -/- EUR 16.358 (daar komt op dit
moment dus naar verwachting nog ruim EUR 4.000 bij).
Wij zijn als kerk volledig afhankelijk van bijdragen en giften van onze leden. De Actie
Kerkbalans is met 70% van de inkomsten de belangrijkste opbrengstenpost. U vraagt zich
misschien af welke kosten wij door het hele jaar heen allemaal hebben. Dit zijn o.a.:
- Onderhoud kerkgebouwen (jaarlijks onderhoud en af en toe groot onderhoud)
- Energie en water kerkgebouwen
- Diverse verzekeringen (o.a. voor kerkgebouwen)
- Salarissen predikant en kosteres
- Onderhoud en afschrijvingskosten van ons kerkorgel
- Preekvergoedingen voor gastpredikanten
- Kosten diverse kerkelijke activiteiten (denk bijvoorbeeld aan de jeugd)
- Kosten voor diverse apparatuur om livestreaming mogelijk te maken (voor goed
beeld, licht en geluid)
Gelukkig zijn er door onze kerkelijke organisatie heen ook heel veel vrijwilligers werkzaam,
die zich het hele jaar door belangeloos inzetten om alle activiteiten in de kerk vorm te geven
(het gaat dan zowel om de kerkdiensten op zondag, als ook om alle doordeweekse
bijeenkomsten). Dat mag ook gezegd worden! Samen met elkaar zijn we kerk, ook naar de
wereld om ons heen, dichtbij en ver(der) weg.
Als we alle bovengenoemde kosten per jaar bij elkaar optellen, dan komen we op een
totaalpost van ongeveer EUR 197.000 (= o.b.v. begroting 2021). Als kerk hebben we en zijn
we eigenlijk ook een “huishouden”. Net zoals u thuis te maken heeft met maandelijkse (vaste)
lasten, hebben wij dat binnen onze kerk ook. Maandelijks hebben wij kosten, waarvoor we
ook maandelijks uitgaven moeten doen. Zonder (of met te weinig) inkomsten, kunnen wij (op
termijn) niet meer dezelfde maandelijkse uitgaven doen als nu. Zo werkt het bij ieder van ons
thuis ook. En dat kan ook een hele uitdaging zijn, zeker als veel vaste lasten jaarlijks steeds
een beetje stijgen. Gelukkig is dan zo dat bij mensen die een salaris in loondienst ontvangen,
regelmatig een indexering op het salaris wordt toegepast (denk aan gemiddeld 2% per jaar).
Deze verhogingen zijn nodig om de prijsinflatie te compenseren (zodat de koopkracht
enigszins gelijk blijft). Als kerk ontvangen wij geen salaris, maar gelukkig wel bijdragen van u
allen. Eigenlijk hebben wij daarbij ook regelmatig een “indexering” nodig, maar dat gaat niet
automatisch. Wij begrijpen natuurlijk ook dat u daar wellicht niet aan denkt. Als we naar de

toekomst kijken (ook over meerdere jaren), dan hebben we wel echt geleidelijke
verhogingen van uw bijdragen nodig.
Onze kerk heeft totaal ongeveer 1.380 leden (waarvan ongeveer 300 leden jonger dan 20
jaar). Dat resulteert in 688 stuks uitnodigingen voor de Actie Kerkbalans. Het verschil wordt
verklaard doordat een echtpaar gezamenlijk één uitnodiging ontvangt, net zoals jongeren
ouder dan 20 jaar allen een eigen uitnodiging ontvangen. We gaan daarom in dit hele stuk
uit van 688 leden. Als we uit gaan van een sluitende begroting (huidige bedragen in
begroting 2021) dan moeten we met elkaar voor de Actie Kerkbalans een totaalbedrag
bijdragen van ongeveer EUR 142.000 (dit is het begrote bedrag van EUR 125.000 + het
negatieve resultaat van EUR 16.358). Als we dat totaalbedrag delen door het aantal leden
van onze kerk, dan komen we op een jaarlijks benodigd bedrag van ongeveer EUR 200,per lid. Natuurlijk is dat benodigde bedrag per lid een gemiddeld bedrag. Bij een
gemiddelde zijn er altijd lagere en ook hogere bijdragen. Maar het gemiddeld benodigde
bedrag zegt natuurlijk wel iets (en misschien kan het ook enig houvast bieden). Als het
gemiddelde bedrag teruggerekend wordt, komen we per maand uit op EUR 17. Zo moeten
we de achtergrond van de Actie Kerkbalans ook zien; het is een jaarlijkse actie die het hele
jaar doorloopt en waarbij we eigenlijk maandelijks een bijdrage leveren voor de maandelijkse
kosten die we als kerkhuishouding maken. In de praktijk zien we jammer genoeg vaak dat
leden van onze kerk bij de Actie Kerkbalans eenmalig een gift doen van EUR 10,- of EUR 25,(voor het hele jaar dus). Begrijp ons niet verkeerd, natuurlijk zijn deze giften ook goed
bedoeld en soms misschien ook het gevolg van onwetendheid. We moeten echter wel eerlijk
zeggen dat deze eenmalige giften onvoldoende bijdragen aan de maandelijkse dekking van
de kosten van onze kerk. Als we verder naar de aantallen in het toezeggingen staatje
kijken tot EUR 150,- per jaar, dan zit in ieder geval ruim 62% van het aantal leden onder
het bedrag wat gemiddeld per lid nodig is.
Gelukkig zijn er ook leden die (fors) meer bijdragen dan de genoemde EUR 17,- per maand.
De boodschap van dit stuk is natuurlijk niet dat zij hun bijdrage wel kunnen verlagen. We zijn
natuurlijk heel blij en dankbaar dat u een hogere bijdrage doet. Gelukkig bent u daartoe dus
ook in staat! We hebben dat ook echt nodig om tot het genoemde gemiddelde te komen.
We noemen dat het draagkrachtbeginsel. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Het is dus heel belangrijk dat u blijft geven wat voor u mogelijk is.
We zien (zoals gezegd) ook dat er veel leden zijn die veel minder bijdragen dan de
genoemde EUR 17,- per maand. Betekent dit dan dat al die leden veel meer moeten gaan
bijdragen? Nee, dat is natuurlijk niet (per definitie) zo. Wij kunnen natuurlijk nooit beoordelen
hoe een ieders financiële draagkracht is en dat willen en mogen we ook nooit doen. We
willen u alleen vragen om, met alles wat we hierboven hebben omschreven in het
achterhoofd, zelf nog een keer goed naar uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2021 te
kijken en te bezien of u misschien in staat bent om alsnog een hogere toezegging te
doen. Het gaat om de toekomst van onze kerk en om de wijze waarop wij daar, met
elkaar, nu en ook in de toekomst invulling aan kunnen geven.

Tot slot nog het volgende. De PKN dient onze gemeente eerst toestemming te geven,
voordat wij tot het beroepingswerk voor een nieuwe predikant mogen overgaan.
Daarbij worden strenge voorwaarden gehanteerd, waaronder het hebben van een
sluitende meerjarenbegroting (over minimaal 6 jaar). Omdat wij daar niet aan voldoen,
zullen wij een plan van aanpak moeten maken om alsnog tot een sluitende begroting te
komen. Wij zullen u daar nader over informeren.
Als u naar aanleiding van dit onderwerp vragen en / of ideeën heeft, dan verneem ik dat
graag via de mail op eddyvink@casema.nl? U kunt mij eventueel ook telefonisch bereiken op
06 – 533 51 390.
Een hartelijke groet,
Namens het college van kerkrentmeesters,
Eddy Vink,
Penningmeester

