JAARREKENING GEREFORMEERDE KERK EDE 2016

INLEIDING
Dit is de laatste jaarrekening van de Gereformeerde Kerk Ede. Per 1 januari 2017 is de Gereformeerde
Kerk Ede gefuseerd met de Hervormde Taborgemeente Ede waardoor de Protestantse Gemeente Ede
is ontstaan.
Deze jaarrekening sluit met een batig saldo van € 866,-.
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
In euro's
ACTIEF

31 dec. 2015

Gebouwen, terreinen en inventaris
Termijn deposito's
Vorderingen
Liquide middelen centrale kas en wijkkassen
Totaal

31 dec. 2016

354.538
351.693
1.250.000
1.250.000
113.967
84.153
528.591
505.538
2.247.096
2.191.384
========== ==========

PASSIEF
Algemene reserves
Bestemmingsreserves
Egalisatiereserves

1.430.985
6.461
69.455

1.438.491
7.542
74.728

Legaten met exploitatiebestemming
Extra pastoraat
Onderhoud gebouwen/apparatuur

63.983
120.000
242.675

63.983
96.000
222.747

Crediteuren
Overlopende posten
Legaat Emmaus

84.037
124.119
113.512

81.065
90.180
115.782

-8.131
866
2.247.096
2.191.384
=========== ==========

Resultaat boekjaar
Totaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
In euros
BATEN

Vaste vrijwillige bijdragen
Bijdrage Solidariteitsfonds
Collecten voor de kerk
Renteopbrengsten en overige inkomsten
Inkomsten (kerk)gebouwen

Rekening
2015

430.366
8.265
8.570
53.380
203.791

Begroting
2016

430.000
7.000
7.500
50.000
207.752

Rekening
2016

420.792
5.293
6.481
53.100
213.491

Wijkactiviteiten
Exploitatie Kerkblad
Voorziening extra pastoraat

16.883
16.000
16.376
26.114
24.000
22.336
27.002
24.000
24.000
774.371
766.252
761.869
========= =========== ==========
=

LASTEN

Pastoraat
Gebouwen
Wijkactiviteiten
Bovenwijkse activiteiten
Gezamenlijke activiteiten
* Quotum Landelijk Diensten Centrum
* Afdracht Solidariteitsfonds
Ondersteuning en overhead
Exploitatie kerkblad
Rente egalisatiefonds/fondsen derden
Totaal lasten

Resultaat

310.431
298.052
30.627
13.356

273.000
312.504
28.200
15.800

270.866
318.491
23.296
11.139

23.294
23.000
23.229
10.491
9.500
9.720
63.213
70.248
69.238
20.841
24.000
22.336
12.097
10.000
12.688
782.402
766.252
761.003
========= ========== ==========

-8.031
0
866
========= =========== ==========

TOELICHTING OP DE BALANS

Vermogenspositie van de kerk
Het vermogen van de kerk per ultimo geeft een bedrag aan van ruim € 1.5 miljoen.
Uit (het rendement) van dat vermogen wordt jaarlijks een bedrag van € 40.000,- betaald ter
financiering van een halve predikantsplaats.
Uit het meerjarenperspectief dat bij de begroting 2017 is verstrekt blijkt een afname van dat
vermogen in de loop van de jaren met een bedrag van € 160.000,- als gevolg van pastoraat
boven de gehanteerde normen.

Gebouwen en terreinen
De kerk heeft alle kerkgebouwen en inventaris, met uitzondering van de stoelen van De Open Hof en
de pastorie aan de Cloeckendaal 17, afgeschreven.
Financiële vaste activa
We hebben een bedrag van € 1.250.000,- bij diverse banken in deposito weggezet.
De rente is verantwoord onder de rubriek Renteopbrengsten.

Liquide middelen
Naast de deposito’s hebben we een bedrag van € 517.000,- liquide middelen.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld om tegenvallers op te vangen en risico’ s af te dekken.
Zie voorts hetgeen onder Vermogenspositie van de kerk is vermeld.

Voorziening extra pastoraat
De Algemene Kerkenraad heeft indertijd besloten een norm te hanteren voor het aantal
predikantsplaatsen. Gedurende de jaren 2016 – 2021 wordt van die norm afgeweken. Die vijf jaren
wordt 0,3 fte predikantsplaats boven de norm gehanteerd. Het gaat om een bedrag van
€ 120.000,-. Hiertoe is een voorziening gevormd.
Dit is het eerste jaar dat een bedrag van € 24.000,- aan deze voorziening wordt onttrokken.
Legaat met exploitatiebestemming
Uit dit ooit verkregen legaat mag uitsluitend de rente worden aangewend ten gunste van de exploitatie
van de kerk.

Onderhoudsvoorzieningen
Jaarlijks wordt op basis van vooraf gepland tienjaarlijks onderhoud een dotatie ten laste van de
jaarrekening gedaan. De onderhoudskosten worden uit de voorzieningen betaald.
Daar waar geen sprake is van gepland groot onderhoud worden extra middelen beschikbaar gesteld
vanuit de exploitatierekening.
Schulden op lange termijn
Voor Emmaüs is een legaat ontvangen, te besteden door de participerende kerken. De middelen zijn
bij de Gereformeerde Kerk ingebracht. Deze gelden zijn als schuld op de balans opgenomen.

TOELICHTING OP DE REKENINGSRESULTATEN
Vaste Vrijwillige Bijdragen
De opbrengst uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen is niet uitgekomen op het begrote bedrag.
We blijven met een kleine € 10.000,- onder de raming. Dat zag er na de resultaten van de actie
Kerkbalans eind januari van het afgelopen jaar, veel somberder uit. Het eindresultaat daarvan gaf een
toezegging van € 407.000,-. Wel waren wij er van op de hoogte dat een aanzienlijk aantal trouwe
gevers op dat moment geen toezegging hadden gedaan.
Tot ons genoegen konden we uiteindelijk €13.000,- meer bijdragen ontvangen.
Exploitatie (kerk)gebouwen
Per saldo is de netto last van de kerkelijke gebouwen nagenoeg gelijk aan de raming en aan de netto
kosten van het voorgaande jaar.
Het voordelig resultaat van de pastorie is toegevoegd aan de post Renteopbrengsten. Daardoor komt
het netto rendement van deze woning op ongeveer 1% uit.

Renteopbrengsten
Onze geldmiddelen zijn risicoloos belegd. De prijs die we daarvoor betalen is een geringere rente dan
bij actief beleggen. Niettemin hebben we, gelet op de ontwikkeling op de geld- en kapitaalmarkt, een
acceptabele rente ontvangen.
Met name door de gunstige deposito voorwaarden kon een rendement op het vermogen worden
gerealiseerd van ongeveer 3%. Van de ontvangen rente is € 40.000,- verantwoord als bate in de
jaarrekening. De rest is gestort in het rente egalisatiefonds.
Pastoraat
De financiering van de predikantstraktementen is per 1 januari 2013 gewijzigd. Vanaf die datum
worden vrijwel alle kosten betaald door de Beleids Commissie Predikanten. De gemeenten krijgen een
maandelijkse nota ter betaling aan die Commissie. De normen zijn uniform en worden voor iedere
gemeente op gelijke wijze toegepast.
De plaatselijke gemeente betaalt uitsluitend enkele onkostenvergoedingen. De hoogte daarvan wordt
centraal vastgesteld.
Wijkactiviteiten
In de loop van de afgelopen jaren zijn met de wijken afspraken gemaakt over de te besteden
budgetten..
Solidariteitskas
Per belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas.
Ondersteuning
Voor de administratieve diensten die we voor de Taborgemeente verlenen - ledenadministratie, VVB
administratie, actie Kerkbalans en inning abonnement Kerkblad en Solidariteitsheffing- ontvangen we
een vergoeding van € 7.000,-.
De kosten verband houdend met de fusie tussen de GKE en de Hervormde Taborgemeente hebben
bruto € 8.885,- gekost. Daarvan heeft ruim € 7.000,- betrekking op notariskosten.
De helft van alle kosten wordt door onze partner gedragen.
.

