
ANBI-format versie 05-2021 1 

 

  



ANBI-format versie 05-2021 2 

Toelichting algemeen 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 

bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen 

of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De 

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  

monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 

salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 

activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, 

belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, 

eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk 

werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 

kerkelijke bezittingen. 

 

Nadere toelichting resultaat  

Stelselwijziging 2020 & FRIS 
De stelselwijziging veroorzaakt dat het getoonde eigen vermogen van onze gemeente in 2020 
met € 1,1 mln steeg.  
Ook in 2021 is er een herwaardering van € 0,1 mln, voor in bezit zijnde pastorieën en gronden. 
Dit jaar bestaande uit plussen voor grond en een pastorie terwijl een andere pastorie in waarde is 
gedaald. De waardering zal elk jaar wijzigen. 
 
Corona 
Net als in 2020 is in 2021 de Nederlandse samenleving diep geraakt door de pandemie 
veroorzaakt door het Coviod-19 virus (Corona). De maatregelen om de pandemie te beheersen 
heeft ook onze gemeente geraakt. Vele leden zijn ziek geweest, een enkele is overleden (mede) 
ten gevolge van Corona. Kerkdiensten konden niet of alleen in aangepaste vorm worden 
gehouden. Pastorale zorg heeft geleden onder de beperkingen t.a.v. fysiek contact en 
huisbezoek. 
 
Gebouw Irene is een groot deel van het jaar gesloten geweest voor activiteiten. Toch zijn de 
inkomsten iets beter geweest dan de begrote inkomsten. 
Corona heeft ook veroorzaakt dat veel activiteiten niet door konden gaan, waardoor er minder 
uitgaven zijn geweest voor de diverse activiteiten. 
Hervormde gemeente te Holten 
 
De Corona-maatregelen hebben een positieve stimulans gegeven aan het uitzenden van de 
kerkdiensten en het houden van gezamenlijke diensten met de Gereformeerde Gemeente te 
Holten. 
De veiling en boekenmarkt kon in oktober in aangepaste vorm doorgaan, de opbrengst inclusief 
verkopen gedurende het jaar was ruim € 18.000. 
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Financieel resultaat 2021 
Het financieel beleid van de gemeente is ‘zuinig’, zo is het aantal predikanten fte’s 1,8 terwijl 
landelijke richtlijnen spreken van 1 fte per 1.000 leden. Vertaald naar onze gemeente zou dat ca. 
0,4 fte meer ofwel ca. € 35.000 meer kosten. 
 
2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 4.692, terwijl in de begroting rekening was 
gehouden met een fors negatief resultaat van € 50.395. 
 
Inkomsten 
Bij de inkomsten waren er positieve afwijkingen bij huurinkomsten van ca € 9.000 en rente van ca 
€ 5.000. 
Ook is nog een subsidie ad. € 5.000 van de Gemeente ontvangen voor de restauratie van het 
orgel in 2019 en een tweetal legaten voor € 27.000. Deze bedragen zijn toegevoegd aan de 
fondsen voor orgel en kerk. De inkomsten uit de veiling en boekenmarkt zijn toegevoegd aan de 
betreffende bestemmingsreserve. 
 
Uitgaven 
Bij de uitgaven zijn de belangrijkste afwijkingen: 
- minder kosten voor pastoraat € 22.000. 
Door Corona zijn de kosten voor hulpdiensten minder geweest, in de begroting was onvoldoende 
rekening gehouden met de verkregen korting op de afdracht van ds Sandijk, omdat hij nog een 
beginnende predikant is. De ontvangen vergoedingen voor inzet van predikanten bij 
begrafenissen e.d. waren hoger dan begroot. 
- minder salariskosten voor organist en personeel € 16.000. De gebruikelijke extra speelbeurten 
van de organist bij bijzondere diensten, zijn betaald uit zijn 
salaris voor gewone diensten, terwijl de kerk wel de vergoeding voor deze diensten heeft 
ontvangen. Personeel voor Irene heeft minder uren gemaakt. 
- Minder kosten beheer € 8.000. In belangrijke mate het gevolg van het lagere activiteitenniveau 
door corona 
 
Monumenten 
Naast het orgel is de kerk een gemeentelijk monument. De kerktoren is eigendom van de 
gemeente Rijssen-Holten en een nationaal monument. 
In de jaarrekening zijn de kerk en het orgel nu gepresenteerd als één monument. 
 
Gebouw Irene 
De in 2020 ingestelde commissie heeft voorgesteld om gebouw Irene te gaan her-ontwikkelen 
om er ca. 20 woningen bouwen, die verhuurd gaan worden. Appartementen geschikt voor 
jongeren en ouderen en een enkel gezin, met huren rond de geliberaliseerde huurgrens. Het 
CVK en de grote kerkenraad hebben dit voorstel overgenomen en goedgekeurd. De commissie 
heeft 3 grote bouwbedrijven benaderd om voorstellen te doen voor een mogelijke 
herontwikkeling. Deze drie bouwbedrijven hebben nauwe banden met de Holtense kerken. Begin 
2022 is gekozen om samen met Ter Steege het project te gaan starten. De commissie is nu de 
aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging aan het voorbereiden. De herontwikkeling zal 
naast bankfinanciering ook beslag gaan leggen op een aanzienlijk deel van de aanwezige liquide 
middelen. Op termijn dient het project een continue kasstroom op te leveren voor de financiering 
van het pastorale werk van de kerk. 
 
Erfenis 
In 2020 is de kerk erfgenaam geworden van een overleden gemeentelid. Naast de kerk is er nog 
een erfgenaam. De toedeling de boedel aan zijn nalatenschap is complex. Gesprekken over een 
oplossing lopen via de notaris. Een betrouwbare schatting van de omvang van de nalatenschap 
is daarom nog niet te maken. De Kerk dient van het te ontvangen geld twee ramen te voorzien 
van brandschildering. 
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Solvabiliteit 
De gemeente heeft voldoende vermogen om de komende jaren bij het steeds afnemende 
ledental en haar zuinige financiële beleid haar pastorale taken te kunnen blijven uitoefenen. 
Echter het vermogen van de gemeente zal in reële termen gaan afnemen. Het financiële 
vermogen van de kerk is te klein om terugkeer van de gemeente naar 3.000 leden, zoals in het 
begin van deze eeuw, te faciliteren. 
 
Samenwerking Gereformeerde Kerk Holten 
Al jaren wordt er op veel gebieden samengewerkt met de Gereformeerde Kerk. 
In 2020 is intensief gesproken over het samengaan van beide gemeente tot één PKN-gemeente. 
Corona heeft deze samenwerking versterkt door gezamenlijke kerkdiensten te houden, maar ook 
het proces vertraagd, doordat er geen fysieke bijeenkomsten met leden gehouden konden 
worden. 
In 2021 is het fusieproces gestart. Voor de begeleiding zijn kosten gemaakt. Het proces loopt 
naar verwachting.  
 

 


