
1.1 Toelichting 

Begroting 2023 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd (bij iedere genoemde post is de omschrijving in de 

begroting tussen haakjes toegevoegd). 

Opbrengsten 

De daling van de opbrengst vrijwillige bijdragen, de collectes e.d. is conform de trend in de 

voorgaande jaren. De huuropbrengst is door verhuur van zalen gestegen t.o.v. 2022 (Opbrengsten 

onroerende zaken). 

Kosten predikanten en personeel 

Kosten predikant o.b.v. een 100% predikant vanaf 1 april 2023. Voor het eerste kwartaal is rekening 

gehouden met preekbeurten (Pastoraat resp. diaconaal pastoraat). 

Bezoek ouderen door een pastor 

Nu duidelijk is dat wij per 1 januari nog geen eigen predikant hebben, is op verzoek van de 

werkgroep Pastoraat voor het eerste halfjaar een extra budget van € 10.000,- opgenomen voor 

bezoek van onze ouderen (Overige kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten). 

Kosten gebruik Gudulakerk en Witte Kerk 

De kosten beperken zich tot de geïndexeerde huur. Vanwege de extreem hoge stookkosten (ca. € 

1000,- per dienst in 2023) in de winterperiode (jan. t/m april en okt. t/m dec.) is besloten de 

ochtenddiensten in de Witte Kerk te houden. Alleen de vesperdiensten worden in de (onverwarmde) 

Gudulakerk gehouden en natuurlijk de kerstdiensten. Door de verbouwing is de isolatie van de Witte 

Kerk sterk verbeterd. Door de hogere energiekosten stijgen deze kosten ondanks deze verbetering 

echter substantieel. Totale kosten ca. €25.000,- (Kosten kerkelijke gebouwen). 

Overige vermeldenswaardige kosten 

De kopieerkosten zijn verlaagd door het vervangen van de huidige (geleasede) kopieermachine door 

een kleinere. Besparing ca. € 3500,- per jaar (Overige kosten kerkdiensten/kerkelijke activiteiten). De 

verhuurde kosterswoning heeft veel achterstallig onderhoud. Een aantal zaken moet verbeterd 

worden. Dat zijn wij verplicht aan de huidige huurder. Geschat op max. € 10.000,- (Kosten kerkelijke 

gebouwen). Er moet nog een beslissing genomen worden over het gebruik van een beamer of één of 

meer monitoren tijdens de dienst. Hiervoor is een post onvoorzien opgenomen. 

Nasleep verbouwing Witte Kerk 

De verbouwing wordt in 2022 financieel volledig afgerond. De kwestie rond de asbestverwijdering is 

nog niet opgelost. Er volgt een gerechtelijke procedure over het wel/niet betalen van € 80.000.-. Dit 

zijn de extra kosten die volgens ons, met steun van deskundigen en onze advocaat, veroorzaakt zijn 

door onzorgvuldig gedrag van de aannemer tijdens de sloop. Dit bedrag is niet opgenomen in deze 

begroting. Dit zal meegenomen worden in de jaarrekening 2022. 

Budgetten voor werkgroepen 

Een oude gewoonte wordt in ere hersteld. De verschillende werkgroepen hebben plannen gemaakt 

voor 2023, inclusief budget. Deze budgetten zijn opgenomen in deze begroting. Totaal ca. € 5000,- 

inclusief plannen voor een nieuwe website. 


