
 

 

Berichten vanuit het CVK 

Beste gemeenteleden, 

We ontvangen regelmatig vragen over de financiële situatie van de PGV en horen we 

vanuit de wandelgangen reacties als, we hebben nu toch geld voldoende?, er kunnen 

toch geen financiële problemen meer zijn? etc. 

Tijdens de gemeenteavonden in juli 2020 hebben we daar een uitgebreide toelichting op 

gegeven en vragen beantwoord. Wij vinden het goed dat nu ook hier in SE en op onze 

website nog eens te doen. Inmiddels zijn de toezeggingen voor wat betreft de vaste 

vrijwillige bijdrage voor 2021 bekend en verwerkt in onderstaande prognose. We kunnen 

dan ook het financiële beeld, inclusief de verwachtingen voor de komende jaren, zo 

nauwkeurig mogelijk weergeven.  

 

Graag nemen we u mee in onze financiële PGV situatie. 

Deze splitsen we op in 2 delen. 

1 Wat zijn onze jaarlijkse inkomsten en uitgaven? 

2 Wat zit er nu eigenlijk in onze spaarpot (eigen vermogen) na verkoop van gebouwen 

en pastorie? 

Onze penningmeester Robert de Vries heeft bij de meerjarenbegroting onderstaande 

opzet gemaakt. 

 

 

 

 

Inkomsten/Uitgaven 

De belangrijkste inkomsten zijn de jaarlijkse vaste vrijwillige bijdrage, de collectegelden 

en huuropbrengsten. De uitgaven zijn o.a. de salarissen van predikanten en van 

kerkelijk werkers, kosten van het kerkelijk bureau, kosten onderhoud gebouwen, kosten 

voor jeugdwerk, verzekeringen etc. 

2021 2022 2023 2024 2025

€ € € € €

Inkomen 699.750 665.000 608.000 556.000 508.000

Uitgaven -749.860 -746.801 -749.886 -749.005 -750.156

Balans inkomsten en uitgaven -50.110 -81.801 -141.886 -193.005 -242.156

Verwachtingen balans jaarlijkse inkomsten en uitgaven 2021 tot en met 2025

bij ongewijzigd beleid



 

Hierin is te zien dat onze uitgaven en inkomsten, ook na de verkoop van de gebouwen, 

helaas onvoldoende in balans zijn. Om concreet te zijn, in 5 jaar tijd teren we, bij 

ongewijzigd beleid, € 700.000 in op onze spaarpot (reserves). Dit heeft m.n. te maken 

dat de vaste vrijwillige bijdragen elk jaar teruglopen omdat de oudere mensen (die 

verhoudingsgewijs veel bijdragen) ons ontvallen en jongere mensen, die vaak minder te 

besteden hebben, minder bijdragen.  

Tevens is er onvoldoende aanwas van nieuwe leden en die hebben we nu juist hard 

nodig. Daarom is er naast de genoemde uitgaven door het CVK besloten tijdelijk extra 

middelen ter beschikking te stellen om plannen te maken hoe we als PGV (AK en twee 

wijkgemeenten) in de toekomst meer inkomsten kunnen generen. Zo zijn er door de 

wijkkerkraden nieuwe beleidsplannen opgesteld en zijn de beide kerkenraden hard aan 

de slag om deze plannen om te gaan zetten in concrete acties teneinde de negatieve 

inkomsten/uitgaven trend om te buigen. Het extra budget wat de CVK daarvoor 

beschikbaar heeft gesteld bedraagt nog eens €100.000 voor de komende 2 jaar en gaat 

dus extra ten laste van de spaarpot. In dit licht heeft de CVK de AK geadviseerd vanaf 

2022 te besparen op salarissen. De AK heeft daarop vorig najaar besloten één van de 

vaste predikantsplaatsen (van de huidige vier) te laten vervallen. 

Eigen vermogen/spaarpot 

Gelukkig hebben we als PGV op dit moment (nog) geld wat in onze spaarpot zit. Dit 

bedrag is (na verkoop van de pastorie) rond de 2,4 miljoen euro. Een deel van dit geld 

willen we op een spaarrekening laten staan om de tekorten van (minimaal) de komende 

vijf jaar te kunnen betalen. Een ander deel willen we investeren in de opbouw en de 

vergroting van de vitaliteit van de beide wijkgemeenten. Een laatste deel van dit 

vermogen wil het CvK op een verantwoorde manier gaan inzetten in gerenommeerdere 

fondsen met zo weinig mogelijk eigen risico. Dit doen we om een stukje extra rendement 

te behalen en om te voorkomen dat we negatieve rentes aan banken moeten betalen. 

Gefundeerde plannen zijn reeds voorgelegd aan de AK, hierover volgt later meer. 

Kortom, we staan er als Protestantse Gemeente Veenendaal financieel gezien (nog) goed 

voor, echter de inkomsten en uitgaven zijn onvoldoende in balans. Om het tij te keren 

zal er de komende tijd dan ook blijvend hard gewerkt worden aan een bloeiende 

gemeenteleven met veel enthousiaste leden. Die vervolgens ook bereid zijn daarvoor 

financieel bij te dragen. Uw steun is en blijft daarbij essentieel! 

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande uitleg, mail dan naar 

scriba.CvK@pkn-veenendaal.nl 

Is mailen lastig, geef uw vraag dan even door aan het kerkelijk bureau (tel. 0318-

595203), wij nemen dan graag contact met u op. 

Hartelijke groet namens het CvK, 

Arend Flier 

voorzitter 
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