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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in 

de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

Baten en Lasten Hervormde gemeente Kralingen te 
Rotterdam (x €1,-)    

    

   begroting  rekening rekening 

  2014 2014 2013 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen 94.500 101.940 103.927 

 Bijdragen gemeenteleden 246.000 244.269 248.836 

 Koersresultaat  27.827  

 Opbrengsten buffet   19.000  15.174 17.475 

 Exploitatie begraafplaats 75.100 98.020 60.276 

Totaal baten  434.600 487.230 430.514 

        

lasten       

                

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)  254.500 268.647 233.474 

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 3.500 3.759 4.415 

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk 21.500 20.219 18.327 

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  96.000 93.509 90.866 

 Voorziening onderhoud 29.000 21.500 19.000 

 Salarissen (koster, organist e.d.) 107.400 100.742 121.964 

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 16.200 21.335 17.301 

 Lasten overige eigendommen en inventarissen  16.300 15.390 18.583 

    

Totaal lasten  544.400 545.101 523.930 

     

Resultaat (baten - lasten) - 109.800 - 57.871 - 93.416 

 

Toelichting algemeen 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 

bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  

monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 
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Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 

salarissen voor de predikant en kerkelijk werkers. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, 

belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, organist 

en kerkelijk bureau) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 


