
BEGROTING 2023
De begroting voor 2023 is opgemaakt met als basis de meerjarenbegroting  tot en met 2025.

De baten voor 2023 zijn iets hoger  begroot dan 2021 en 2022.

Doordat Covid onze samenleving minder domineert ten opzichte van  2020 en 2021 zijn in 2022 de
activiteiten rondom het toeristenbezoek en rommelmarkt hervat. 
Dit levert een substantiele bijdrage op onze exploitatie op, en we gaan er vooralsnog van uit
dat deze ontwikkeling zich doorzet in 2023. Deze baten zijn opgenomen onder respectievelijk
baten onroerend goed en subsidies en bijdragen.

De verhuurbaten blijven achter ten opzichte van het verleden. Dit komt doordat de verhuurbaten 
niet meer voor de PGB zijn maar voor de Stichting Behoud Brielse Dom. 
Zij exploiteert de Catharijnekerk met als doel, om door professionele verhuur , te komen tot 
hogere baten die bijdragen aan de instandhouding van het gebouw.

De inschatting van de  bijdragen voor het leven geld zijn  min of meer gelijk gebleven.

De kosten voor 2023 zijn, behoudens indexatie, min of meer op hetzelfde niveau begroot als in 2022;
e.e.a in lijn met de meerjarenbegroting.
De kosten voor het pastoraat zijn gebaseerd op 1 FTE.

De grootste stijging van onze kosten in 2022 had te maken met de verwarming van het gebouw; de
kerkenraad heeft besloten om in het kader van de kostenbeheersing het gebouw alleen nog te 
verwarmen als de buitentemperatuur 5 graden of lager bedraagt. Wel zijn er plaids beschikbaar 
die het kerkbezoek qua temperatuur aangenamer moeten maken.

Helaas leidt de begroting over 2023, net als in 2022, wederom tot een groot tekort op de exploitatie.
De PGB is snel aan het interen op haar reserves.

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
2023 2022 2021

Baten

Baten onroerende zaken 45.284€         29.284€            28.280€                 
Rentebaten en dividenden -€                        -€                           23€                           
Bijdragen levend geld 132.500€      130.500€         148.508€              
Door te zenden collecten -€                           12.345€                 
Subsidies en bijdragen 15.000€         10.000€            

totaal baten 192.784€      169.784€         189.156€              

Lasten
Lasten kerkelijke gebouwen excl.  afschrijvingen 90.450€          87.450€             78.414€                  
Lasten overige eigendommen en inventarissen 10.500€      7.000€                
Afschrijvingen 5.000€        19.500€        5.937€                     
Pastoraat 96.450€      92.250€             70.445€                  
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 12.500€          12.500€             2.493€                     
Verplichtingen/bijdragen andere organen 12.350€          12.350€             10.367€                  
Salarissen 90.800€          79.700€             73.060€                  
Kosten beheer, administratie en archief 13.500€          13.500€             12.791€                  
Rentelasten/bankkosten 3.000€             2.000€                2.723€                     
Door te zenden collecten -€                         -€                            

totaal lasten 334.550€       326.250€          256.230€               

Saldo baten - lasten -141.766€     -156.466€         -67.074€                

Incidentele baten -€                         -€                            18.531€                  
Incidentele lasten 8.500€             6.000€                5.146€                     

totaal -8.500€           -6.000€               13.385€                  

Resultaat Verslagjaar -150.266€     -162.466€         -53.689€                

Onttrekkingen bestemmingsreserves -€                         -€                            -€                                 
Onttrekkingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                                 
Toevoegingen bestemmingsreserves -€                         4.893€                     
Toevoegingen bestemmingsfondsen -€                         -€                            -€                                 

totaal -€                         -€                            -4.893€                   

Resultaat -150.266€     -162.466€         -58.582€                


