
 

 

Verslag van het college van kerkrentmeesters 2021  

Het jaar 2021 stond nog volop in het teken van corona. Een groot deel van het jaar konden de diensten weer niet 

fysiek worden bezocht.  

Mede daardoor is er in 2021 geïnvesteerd in de uitbreiding van beeld en geluid, zodat we vanaf september de 

diensten live mee kunnen beleven. In deze veranderende moderne tijd moeten wij als kerkgemeente ook meegaan 

met het gebruik maken van deze digitale mogelijkheden. Toch is niet iedereen hier enthousiast over, er zijn ook 

geluiden dat dit het aantal bezoekers bij de diensten negatief zal beïnvloeden. De tijd zal dit ons leren. 

 

Wat doet een 2e jaar waarin corona hoogtij viert en we weer beperkt zijn in ons doen en laten, met de financiën van 

de kerk. Hierbij een beknopte toelichting van de cijfers: 

 

Opbrengsten: 

 

De bijdragen levend geld zijn in 2021 goed op peil gebleven. Aktie kerkbalans was wel iets minder dan 2020 maar 

met een bedrag van € 82.600 moeten we heel tevreden zijn.  

De collecte opbrengsten zijn ook in 2021 weer verassend goed. De wekelijkse collecten die door velen per bank 

worden overgemaakt, en de mogelijkheid om via Givt te collecten hebben ertoe geleid dat het bedrag weer rond de 

€ 6.500 ligt.  

De opbrengst van de oudjaarscollecte hebben we bestemd voor het adventsproject. 

 

Uitgaven: 

 

Onderhoud kerkgebouwen: 

Haskerhorne: De goten van de kerk zijn geschilderd, verder reguliere onderhoud. 

Oudehaske: De brandmeldinstallatie is vervangen en voldoet nu weer aan de eisen van deze tijd, en er is onderhoud 

gepleegd aan de mobiele wanden. Verder regulier onderhoud. 

Door dit onderhoud hadden we de jaarlijkse reservering van € 7.700.00 volledig nodig. 

De staat van onderhoud van beide kerkgebouwen is prima. Er wordt veel gewerkt met vrijwilligers, die het mogelijk 

maken de kosten beheersbaar te houden.  

 

In 2021 hebben we € 4.000 ontvangen voor subsidie i.v.m. investering in beeld en geluid van de stichting 

Haskerkerken. 

 

Onderhoud pastorie: 

Alleen regulier onderhoud gepleegd. 

 

Afschrijvingen: 

Deze zijn iets gestegen t.o.v. 2020. Reden is de investering in beeld en geluid en investeringen 2020 die maar voor 

een deel van het jaar werden meegenomen, en in 2021 voor een volledig jaar. 

 

Pastoraat: 

Door een restitutie van de bezettingsbijdrage over het jaar 2019 van € 1.752.73 zijn de totale kosten iets gedaald 

t.o.v. 2020 

 

 

 



Onderhoudsfonds: 

De jaarlijkse toevoeging zijnde € 7.700.00 hadden we volledig nodig voor kosten kerkgebouwen en pastorie. (zie 

onderhoud kerkgebouwen en pastorie) tevens hebben we nog een klein bedrag extra laten vrijvallen. Op de balans 

staat nu een reservering van € 15.000 voor toekomstig onderhoud. 

 

Begraafplaatsen: 

Wat ook is veranderd is de manier van administreren van de beide begraafplaatsen.  Het GCBB (Generaal college 

behandeling beheerszaken.) heeft nieuwe richtlijnen opgesteld. Hierin staan diverse eisen waaraan we moeten 

voldoen. Veel eisen voldeden we al aan, en de belangrijkste is dat we voor beide begraafplaatsen een aparte 

financiële administratie moeten voeren, en deze dienen te worden geïntegreerd in de totale cijfers.  Ook zijn er 

nieuwe richtlijnen wat betreft de opbrengsten uit de verkoop van de graven en het onderhoud, en deze betekenen 

nogal wat. De inkomsten uit verkoop graven en het onderhoud mag maar voor 1/20 deel worden meegenomen in de 

opbrengsten. We moeten dit dus uitsmeren over een periode van 20 jaar. Dit betekent aan de opbrengsten kant een 

behoorlijk lager bedrag. Deze bedragen worden in de loop der jaren wel weer hoger, daar er elk jaar wel graven en 

het daartoe bijbehorende onderhoud worden verkocht. De begraafplaats te Haskerhorne had een positief resultaat 

van € 2.855,00 en de begraafplaats te Oudehaske een negatief resultaat van € 2.484.00 

Aanpassingen reserves 

I.v.m. de nieuwe richtlijnen van het GCBB zijn de reserves van de kerk en de beide begraafplaatsen losgekoppeld. 

Boekhoudkundig gaan deze boekingen altijd t.l.v. het resultaat. Het operationele resultaat van de kerk is - € 10.263.--  

en door de mutaties in de bestemmingsreserve is er eenmalig een onttrekking gedaan van € 76.194.— 

Resumerend: 

We kunnen wel zeggen dat corona niet heel veel invloed heeft gehad op de resultaten. Nu onze gemeente per 1 mei 

2022 vacant is, zijn we in staat de reserves weer uit te gaan breiden, en we zullen bezig gaan met een 

meerjarenbegroting die we nodig hebben voor het aanvragen van een solvabiliteitsverklaring i.v.m. het kunnen 

beroepen van een nieuwe predikant. 

Met vriendelijke groet 

Ane Holtrop 

Kerkrentmeester administrateur. 

 

 

 

 

 

 

  


