
 

Begroting Jaarrekening     Jaarrekening 

 2015  2015 2014 

Baten     

Kerkelijke bijdragen   € 77.500,00 € 77.284,00 € 76.032,00 

Kerkcollecten € 20.000,00 € 21.612,00        €  20.337,00 

Overige ontvangsten €   1.000,00 € 17.601,00 €   6.247,00 

 

Totaal Baten € 98.500,00 € 116.497,00 € 102.616,00 
 

 
Lasten  

Personeelskosten € 54.200,00 € 53.467,00 € 47.624,00 

Huisvestigingskosten € 17.000,00 € 18.935,00 € 17.693,00 

Afschrijvingskosten € 1.550,00 € 1.550,00 €   1.550,00 

Algemene kosten € 15.000,00 € 11.683,00 € 16.180,00 

Afdracht landelijke kassen € 23.000,00 € 22.919,00 € 23.878,00 

Rente en kosten € 5.000,00 € 4.495,00 €   4.895,00 

Overige collecten € 1.000,00 € 1.994,00 € 868,00 

Totaal lasten € 98.500,00 € 115.043,00 € 112.688,00 

 

Resultaat € -18.250,00 €   1. 454,00 € -10.072,00 
 

 

Toelichting 

 
Vanaf maart 2014 heeft de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn weer een eigen 
predikant. 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen 
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. 

Voor de diaconie wordt in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kornhorn een aparte 
jaarrekening opgesteld. 

JAARREKENING DIACONIE 
 

        Jaar rekening     Jaar rekening 

 
 

Resultaat € 7.186,00 € 9.034,00 
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