
BEGROTING 2022
De begroting voor 2022 is opgemaakt met als basis de meerjarenbegroting  tot en met 2025.

De baten voor 2022 zijn wederomlager begroot dan in de voorgaande jaren.
Covid 19 zorgt voor een voortdurende onzekere situatie; de verwachting is dat de opbrengsten door
 o.a. verhuur kerk en Sjoel wederom lager zullen zijn, net als in 2021 . 
Waarschijnlijk zullen er ook weer minder toeristen de kerk zullen bezoeken, en de Rommemarktbaten 
zullen ook aanzienlijk lager uitvallen dan bij het opstellen van de meerjarenbegroting gehoopt.

De bijdragen voor het leven geld zijn  ook naar beneden bijgesteld, dat de gemeente vergrijzend is
wisten we bij het opstellen van de meerjarenbegroting, maar het tempo is hoger dan bedacht.

De kosten voor 2022 zijn min of meer op hetzelfde niveau begroot als in 2021, e.e.a. In lijn
met de meerjarenbegroting.
Er zijn aanvullend wel kosten opgenomen voor de afschrijving van het gebouw de Sjoel; op het 
moment van opstellen van de meerjarenbegroting was de aanschaf nog niet aan de orde.
De kosten voor het pastoraat zijn gebaseerd op 1 FTE, er is geen bedrag opgenomen voor extra
capaciteit in de vorm van een kerkelijk of pastoraal werker.

Helaas leidt de begroting 2022 net als in 2021 tot wederom een groot tekort op de exploitatie.

De volledige begroting ligt gedurende vijf dagen na publicatie in het kerkblad
ter inzage bij de penningmeester Sonja Timmermans waarmee u telefonisch
een afspraak kunt maken onder nr. 0181-418808
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Totaal exploitatie

begroting begroting rekening
2022 2021 2020

Baten

Baten onroerende zaken 29.284€         36.785€            50.531€               
Rentebaten en dividenden -€                        -€                           45€                          
Bijdragen levend geld 130.500€      147.790€         158.139€            
Door te zenden collecten -€                           
Subsidies en bijdragen 10.000€         10.000€            27.337€               

totaal baten 169.784€      194.575€         236.052€            

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen excl.  afschrijvingen 87.450€          89.450€             82.904€                
Lasten overige eigendommen en inventarissen 7.000€        7.000€                
Afschrijvingen 19.500€      5.000€          19.651€                
Pastoraat 92.250€      112.250€          89.018€                
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 12.500€          12.500€             5.052€                   
Verplichtingen/bijdragen andere organen 12.350€          13.350€             11.338€                
Salarissen 79.700€          76.900€             71.712€                
Kosten beheer, administratie en archief 13.500€          7.700€                14.293€                
Rentelasten/bankkosten 2.000€             1.500€                5.391€                   
Door te zenden collecten -€                         -€                            

totaal lasten 326.250€       325.650€          299.359€             

Saldo baten - lasten -156.466€     -131.075€         -63.307€               

Incidentele baten -€                         15.000€             810.193€             
Incidentele lasten 6.000€             3.000€                -€                               

totaal -6.000€           12.000€             810.193€             

Resultaat Verslagjaar -162.466€     -119.075€         746.886€             

Onttrekkingen bestemmingsreserves -€                         -€                            -€                               
Onttrekkingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                               
Toevoegingen bestemmingsreserves -€                         -€                               
Toevoegingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                               

totaal -€                         -€                            -€                               

Resultaat -162.466€     -119.075€         746.886€             


