
1.1 Toelichting
De begroting over het jaar 2023 is de eerste begroting sinds de fusie waarin rekening is gehouden
met een voltallig pastoraal team.
In al de voorgaande jaren waren er vacatures, zowel wat predikanten betreft als ook wat betreft
kerkelijk werkers.

Ook de negatieve invloed van corona is grotendeels achter de rug.

En dat is ook wel te merken aan de vele activiteiten die weer zijn opgestart of weer opgestart
gaan worden.

Vol enthousiasme is iedereen weer bezig met het opstarten en uitbreiden van bestaande en
nieuwe activiteiten.
Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hun best doen om hun steentje bij te dragen aan het
kerkelijk werk in onze gemeente.

Maar al deze pastorale activiteiten van de traktementen van de dominees, de salarissen van de
kerkelijk werkers, kosters en andere medewerkers tot de kosten van allerlei kerkelijke activiteiten
hebben wel financiële consequenties.

De afgelopen jaren zijn financieel gelukkig nagenoeg kostendekkend geweest. Echter dat is niet
ontstaan door structureel positieve resultaten maar door incidentele voordelen.
Deze voordelen waren o.a. kostenbesparingen door vacatures in het pastorale team, ontvangen
legaten en opbrengsten uit verkoop van onroerend goed.

Zonder deze voordelen zouden de afgelopen jaren steeds op een verliessaldo uitgekomen zijn
tussen de €50.000 en €75.000.
Ook het jaar 2022 zou op een verliesgevend resultaat uitgekomen zijn van ruim € 100.000 , maar
door de ontvangst van
een tweetal grote legaten zal hoogstwaarschijnlijk 2022 op break-even uitkomen.

Ook het jaar 2023 zou op een begroot verlies zijn uitgekomen van ongeveer €180.000, ware het
niet dat door de crisis de energiekosten minimaal zullen verdubbelen ten opzichte van 2022 en
dus het begrote verlies met €60.000 zal toenemen tot bijna €240.000.

De grootste oorzaak van de stijging van het grote en grotendeels verwachte verlies over 2023 is
gelegen in het feit dat de kosten van het pastoraat zeer fors zijn gestegen door enerzijds het
gestegen aantal predikanten van 3 naar 5
en anderzijds door een grote stijging van de individuele bezettingsbijdragen met € 10.000 in twee
jaar tijd.

Voorts worden de overige kosten fors hoger door de hoge inflatie.

Hoelang deze crisis duurt weten we niet maar buiten de moeilijk beïnvloedbare kostenposten van
energie en pastoraat
blijven er nog genoeg posten over waar we wel wat aan kunnen doen de komende jaren om tot
een enigszins
sluitende begroting te komen.
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Enerzijds zou de dalende tendens van de opbrengsten een halt toegeroepen moeten worden.
We zien in 2022 voor het eerst een duidelijke daling van de vrijwillige bijdragen welke
waarschijnlijk zal uitkomen op een daling van minimaal €25.000 t.o.v. 2021.
Voorts zijn de opbrengsten van De Voorhof en Het Centrum nog niet op het niveau van voor de
corona.
Ook gaan we er vanuit dat in 2023, na een aantal jaren, weer een kerkenveiling wordt
georganiseerd wat altijd een extra opbrengst heeft gegenereerd van ca. €25.000.

Anderzijds zouden de uitgaven vooraf kritisch onder de loep gehouden kunnen worden om zo tot
een taakstelling te komen welke past in het plaatje van de begroting.
Vooruitlopend op deze voorstellen is de huur van het Kerkelijk bureau aan de Smidstraat per 30
september 2023 opgezegd en zal de huisvesting van het bureau worden verplaatst naar De
Voorhof, wat op jaarbasis een kostenbesparing van €18.000 opleveren zal.

Pastoraal werk is heel erg belangrijk in onze gemeente maar dit werk kan niet gedaan worden
zonder de nodige financiële ondersteuning van de gemeenteleden.

Laten we daarom allen de schouders eronder zetten om ook financieel een gezonde gemeente te
blijven.
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