
 Hervormde Gemeente Kralingen begroting 2022    

     

  Begroting  Begroting  Rekening  
  2022 2021 2020 
baten     
 Opbrengsten uit bezittingen €     65.200  €        62.700  €   53.178 
 Bijdragen gemeenteleden €  119.400  €     124.900  € 133.432 
 Overige baten €      2.600 €         4.700   €     7.347  
 Schenkingen, legaten   €   80.835 
 Bijdrage wijkkassen €    13.000 €       13.000 €   11.960 
 Exploitatie begraafplaats  €    55.600  €       59.600  €   89.817 

Totaal baten €  255.800  €    264.900 € 376.569  

      
lasten     
        
 Bestedingen Pastoraat (predikanten en kerkelijk werker)  €  148.500  €      159.000  €  102.572 
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €      4.500  €          4.000  €      9.395 
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €      8.500  €          8.500   €      8.360 
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)  €    70.900  €        58.700  €    68.249 
 Salarissen (organist e.d.) €    38.000 €        33.900  €    26.341 
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €    16.900  €        14.300  €    22.741 
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €      3.200  €        10.250  €      9.248 
 Lasten wijkkassen €    13.000 €        13.000           €      8.956 

Totaal lasten €  303.500 €     302.684  € 255.862 

      
Resultaat (baten - lasten) € - 47.700  €      -36.750 € 120.707 

      
 

Toelichting bij de begroting 2022 
 
De begroting 2022 komt uit op een tekort van € 47.700. Dit is het saldo van het positieve  
resultaat van de begraafplaats ad € 55.600 en het tekort bij de kerkelijke gemeente van  
€ 103.300. 
Er is voldoende vermogen om het tekort op te vangen. 
 
Gemeente 
In de begroting van 2022 is uitgegaan van ongewijzigde omstandigheden bij het gebruik  
van de gebouwen. Door de coronacrisis is het erg afwachten hoe de zaken zich ontwikkelen.  
In de begroting is daarom erg terughoudend omgegaan met de opbrengsten van de  
verhuur en van de bijdragen voor kerkbalans en de collectes.  
Uitgangspunt was de stand van zaken in 2021. 
 
De lasten voor de Hoflaankerk en de pastorieën zullen naar verwachting ongeveer gelijk  
blijven. Voor de predikantsbezetting is gerekend met 0,8 fte predikant bij de  
wijkgemeente Kralingen West en 1,0 fte bij Kralingen Oost (Protestantse wijkgemeente 



i.w.). Wanneer de vacature bij West vervuld wordt is nu nog onzeker, maar in begroting 
rekenen we alsof hij het hele jaar al werkzaam is.
Voorwaarde voor de aanstelling van een predikant was het reserveren van een
buffer voor de toekomst, deze buffer kan zes jaar gebruikt worden. In de begroting
van 2022 is daarom gerekend met het vrijkomen van een deel van deze buffer (€ 20.000).

Begraafplaats 
Gezien de resultaten van voorgaande jaren verwachten we ook in 2022 een positief saldo. 
De inkomstenstijging schatten we voorzichtig in, het aantal begrafenissen daalt wel, maar  
de verkoop van eigen graven stijgt.  

Er is gerekend met een lichte lastenstijging, door een aantal investeringen in 2021 stijgen 
de afschrijvingen. De opbouw van voorzieningen blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd


