
Verslag van het college van kerkrentmeesters 
De jaarrekening 2020 betreft de eerste jaarrekening die is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van de nieuwe penningmeester. Bij de opstelling van deze jaarrekening heeft de vorige 
penningmeester, de heer H. van der Meij, de nodige ondersteuning gegeven. De jaarrekening is 
qua methodiek en opzet niet gelijk aan die van vorige jaren omdat deze is aangepast aan de 
opzet van het Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS).  
De jaarrekening is opgesteld om financiële verantwoording af te kunnen leggen aan de 
gemeenteleden van de PGE. Ook dient deze als basis voor het verder overleg binnen de PGE en 
met het CCBB over de financiële toekomst van onze gemeente. 
 
Samenvatting 
De jaarrekening laat uit de normale bedrijfsvoering een ongekend hoog tekort zien van ca € 
139.000,-. Dat is rond € 35.000,- nadeliger dan geraamd. Dit tekort heeft daarnaast effect gehad 
op de beschikbare gelden (liquiditeiten). Hier zien we een daling van ca € 110.000,- ten opzichte 
van 2019. 
Op dit negatieve resultaat is de Corona crisis van invloed. Deze heeft geleid tot het stoppen van 
activiteiten, die -in sec financiële zin- vooral gevolgen hebben gehad voor de exploitatie van de 
kerkgebouwen. Als gevolg van het sluiten van kerkgebouwen is het tekort op de exploitatie van 
de  gebouwen € 53.000,- hoger dan begroot. 
 
Het tekort op de normale bedrijfsvoering is in positieve zin beïnvloed doordat een incidentele 
Corona actie is uitgevoerd; de opbrengst hiervan bedraagt ca € 32.000,-. Dat is een mooie 
opbrengst. Zonder deze actie zou het tekort op de bedrijfsvoering ca € 172.000 bedragen 
Het uiteindelijke resultaat is positief door de gunstige ontwikkeling in de huizenmarkt. Dat geldt 
ook voor de woningen/pastorieën die de kerk in eigendom heeft. In de jaarrekening is de 
herwaardering van dat onroerend goed (op basis van de gehanteerde WOZ-waarden) 
opgenomen. Dit betreft een herwaardering van € 175.000,-, waardoor het resultaat 2020 positief 
is. Dit is geen geld is dat wij hebben ontvangen. Pas bij verkoop van een woning/pastorie weten 
we zeker wat de opbrengst is. De herwaardering heeft tot gevolg dat ons eigen vermogen 
enigszins versterkt is. 
 
Per saldo resteert een uiteindelijk resultaat van € 36.277,-. 
 
Deze jaarrekening laat zien dat de zorgelijke trend van oplopende tekorten op de bedrijfsvoering 
zich versterkt doorzet. De balanspositie met een behoorlijke algemene reserve én het onroerend 
goed waarover de PGE beschikt geeft voor de komende jaren nog een buffer om de tekorten op 
te vangen, zodat de continuïteit van de PGE op de korte termijn geborgd is. Voor continuïteit op 
de middellange termijn (vanaf 2024) is de uitvoering van het rapport van de commissie Toekomst 
noodzakelijk.  
 
Gevolgen aanpassing jaarrekening PGE aan FRIS 
Het College van Kerkrentmeester heeft besloten de jaarrekening aan te passen 
aan de vereisten van FRIS, ook om daarmee te voldoen aan de bepalingen van ordinantie 11.7.1. 
én een verklaring te verkrijgen van de controleur. De aanpassing aan de FRIS systematiek heeft 
geleid tot een stelselwijziging binnen de jaarrekening.  
In vergelijking tot de jaarrekening 2019 is een omvangrijke herschikking van voorzieningen, 
schulden en overlopende posten naar bestemmingsreserves doorgevoerd. Dit heeft geresulteerd 
in een betere weergave van de vermogenspositie van de PGE. In de resultatenrekening als 
gevolg van de omvangrijke mutaties in de reserves € 433.665- opgenomen als incidentele bate. 
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