
 
 

 

 

Toelichting op jaarstukken 2021 

Het resultaat over 2021 is veel beter dan begroot: de begroting 2021 liet een 

negatieve exploitatie zien van € 119.000, de realisatie is bijna € 50.000 beter. Helaas 

is het resultaat nog steeds negatief: € 70.500. De verwachting is dat de Protestantse 

gemeente Brielle de komende jaren ieder jaar geconfronteerd gaat worden met 

negatieve exploitaties en als gevolg hiervan aan het interen is op haar reserves.  

De stand van de vrije reserve per 31-12-2021 bedraagt € 1.215.000. Alle soorten 

opbrengsten zijn dit jaar duidelijk achtergebleven ten opzichte van het jaar 2020. 

Redenen hiervoor zijn nog steeds de situatie rondom COVID 19: nog steeds konden 

er relatief weinig activiteiten plaatsvinden in zowel Sjoel als in de Catharijnekerk. Als 

gevolg hiervan waren ook bijdragen van de toeristencommissie en rommelmarkt-

commissie maar nu ook de collectes en de vrijwillige bijdragen aanmerkelijk lager 

dan in 2020. Daarnaast ontvangen we vanaf 2021 geen bijdrage meer van de 

gemeente Brielle in de vorm van subsidie bedoeld als bijdrage voor de 

instandhouding van de Sint-Catharijnekerk. Al met al zijn de bijdragen in 2021 bijna 

€ 45.000,- lager dan in 2020, Aan de kostenkant waren een aantal duidelijke 

verschillen terug te zien t.o.v. de begroting. De afschrijvingskosten voor kerkelijke 

gebouwen zijn € 13.000 hoger dan begroot, maar de kosten voor de kerkelijke 

gebouwen waren dan weer voor bijna eenzelfde bedrag lager dan begroot; de kosten 

voor pastoraat, lees predikant, waren dan lager dan begroot: in 2021 is wel onze 

vacature voor predikant ingevuld, maar niet per 1 januari. Uiteindelijk hebben we over 

2021 € 55.000 minder kosten gemaakt dan begroot. De negatieve exploitatie wordt in 

mindering gebracht ten laste van de algemene reserve.  

Mocht u naar aanleiding van de verkorte jaarstukken vragen hebben dan kunt u altijd 

contact met mij opnemen.  

Dit kan per e-mail (penningmeester@protestantsegemeentebrielle.nl) of  

per telefoon 06-1552 2810.  

 

Sonja E Timmermans,  

Penningmeester PGB  

 


