
 
 

College van 
Kerkrentmeesters 

Hervormde 
Gemeente 

 
WILNIS 

 

 
Jaaroverzicht 2020 

Begroting 2021 
 



2 

 

 
Dit jaarboekje wordt u aangeboden door: 
 

Het College van Kerkrentmeesters  
Hervormde Gemeente Wilnis 

Kerkstraat 12 
3648 AK WILNIS 

www.hervormdwilnis.nl 
 
 
 
Predikant: 
Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648 AL 
Wilnis, Tel. 0297 – 77 67 52. 
 

Kerkrentmeesters: 
Email: krm@hervormdwilnis.nl 
 
Gerton van Kreuningen, Burg. Van Trichtlaan 92, 3648 VJ 
Wilnis, tel. 06 – 53 34 46 22 
 

Martien van der Schaft. Wilhelminastraat 1, 3648 AT  Wilnis, 
tel. 06 – 50 42 91 55 
 
Bert Verhoek, Trilgras 22, 3648 JD Wilnis, tel. 06 – 51 50 54 13 
 

  
Ledenadministratie:                                  
Mevr. Anja Kranenburg-van der Vaart                            
Tel. 0297 – 28 57 74.                                
Email: Administratie@hervormdwilnis.nl 

mailto:krm@hervormdwilnis.nl
mailto:Administratie@hervormdwilnis.nl
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VOORWOORD 

 
Beste gemeenteleden, 
 
U heeft het Jaarboekje 2021 in handen, waarin onder meer uw 
kerkelijke bijdrage voor het jaar 2021 wordt gevraagd. 
 
Vorig jaar werd geschreven dat in 2020 het kerkplein zou worden 
opgeknapt. Duidelijker kan het bijna niet: de mens wikt, maar God 
beschikt.  
Hoe anders is het jaar 2020 geweest dan wij allen gedacht hadden. 
Veel nood wordt ervaren, van jong tot oud. Het gemeente-zijn 
moeten wij op een andere manier invullen. Maar ondanks al die 
moeiten weten wij ons toch vastgehouden door onze God en Vader. 
Kerkdiensten worden via live stream uitgezonden, en elke zondag 
weer mocht een eredienst plaatsvinden. Daar past, ondanks alles, 
grote dankbaarheid. 
 
Omtrent het jaar 2021 bestaat nog veel onzekerheid over hoe wij als 
gemeente dit jaar zullen doorkomen. Veel initiatieven moeten helaas 
blijven liggen, of worden op een andere wijze gerealiseerd. Wat deze 
coronatijd versneld heeft, is het installeren van een ventilatiesysteem 
in het kerkgebouw. De luchtkwaliteit in de kerkzaal is onder normale 
omstandigheden verre van optimaal. Daarom is inmiddels een plan 
bedacht, samen met specialisten, om door middel van 
ventilatieconvectoren de luchtkwaliteit in de kerk sterk te 
verbeteren. De kosten hiervan zullen ongeveer € 85.000 (incl. btw) 
zijn. Wij zijn buitengewoon dankbaar dat het benodigde bedrag  voor 
deze installatie reeds in ons bezit is als gevolg van de ontvangst van 
een prachtig legaat. 
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Verwachte uitkomsten jaarrekening 2020 
Het jaar 2020 zal vermoedelijk worden afgesloten met een batig 
saldo van ruim € 9.400. 
Dit positieve saldo laat zich met name verklaren door hogere 
collecten en giften enerzijds, en lagere kosten pastoraat anderzijds. 
Zoals u weet is de vacature kerkelijk medewerker, ontstaan eind 
2019 door vertrek van Kees Kersbergen, begin dit jaar opgevuld door 
de komst van ds. Van Rooijen. Daardoor zijn die kosten voor het jaar 
2020 uitgebleven. 
 
Begroting 2021 
Met uitzondering van de kosten pastoraat, zijn de uitgaven en 
inkomsten min of meer op hetzelfde niveau gehouden. Wij 
verwachten geen grote verschillen ten opzichte van de werkelijke 
cijfers over 2020. 
De kosten pastoraat zijn hoger begroot in verband met de komst van 
ds. Van Rooijen. 
 
De begroting van de kerkelijke bijdragen en collecten voor 2021 is € 
145.000. Dit is ongeveer € 10.000 lager dan de verwachte inkomsten 
over 2020. Dit heeft onder meer tot gevolg dat wij verwachten met 
een tekort over 2021 van € 4.838 te zullen moeten afsluiten. 
 
Om de begroting 2021 af te sluiten zonder tekort, zou uw bijdrage 
voor dit jaar iets hoger moeten zijn (2,5%) dan uw bijdrage over 
2020. 
 
Wij danken u reeds bij voorbaat voor uw welwillende gaven. 
 
De kerkrentmeesters. 
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Begroting exploitatie College van Kerkrentmeesters 

     

     
UITGAVEN     

   Begroot  Begroot Verwacht 

  2021 2020 2020 

        

     
401. Kerkgebouw     15.700      15.875      20.353  

onderhoud kerk, toren en orgel,     

verzekeringen, energie,      

belastingen en dotaties aan      

onderhoudsvoorziening     

     
403. De Roeping     16.600      16.575      17.428  

Onderhoud, beheer, energie, verzekeringen     

belastingen en dotatie aan onderhoudsvoorz.    

     
404/5 Kosterswoning, Pastorie        5.200        5.535        3.864  

onderhoud, belastingen, verzekeringen     

en dotatie aan onderhoudsvoorziening     

     
42. Afschrijvingen       4.002        3.632        3.999  

     
43. Pastoraat:   107.962    116.200      99.384  

predikant, gastpredikanten     

kerkelijk werker     

     
44. Kerkdienst en catechese:       2.600        1.800        3.807  

Bijbels, doopkaarten, huwelijksbijbels     

belijdenisgeschenken, kosten Heilig     

Avondmaal, gemeenteavonden  en     

Kerkdienst gemist     

     
45. Afdrachten en contributies:       9.415        9.250        9.070  

Quotum, Solidariteitskas, Classis,      

Ver.v Kerkrentmeesterlijk beheer.     
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    Begroot   Begroot Verwacht 

  2021 2020 2020 

        

Subtotaal   161.479    168.867    157.905  

     
46. Salarissen en vergoedingen:     17.300      15.760      15.747  

koster, administratrice, organisten,     

sociale lasten en pensioenen.     

     
47. Beheer en administratie:       4.510        4.560        4.710  

vergaderkosten, abonnementen,      

LRP, kopieerapparaten, Internet,      

verzekeringen, kantoorbehoeften.     

     

     
48b. Rente fondsen eigen beheer            20            25             10  

rente Fonds Begraafplaats     

     

        

     
TOTAAL   183.309    189.212    178.372  

     
Overschot naar Fonds                -        9.466  

Kerkelijke gebouwen en terreinen     

        

TOTAAL   183.309    189.212    187.838  

        

     

     

Note: de dotaties aan de      

voorziening groot onderhoud zijn      

m.i.v. 2019 hierin opgenomen     

volgens de richtlijnen van de PKN     
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INKOMSTEN     

     

    Begroot   Begroot Verwacht 

  2021 2020 2020 

        

80. Gebouwde eigendommen:     

huuropbrengst zaalruimtes in De Roeping     28.200      28.100      28.403  

kerkgebouw aan derden.     

     
81. Rente geldmiddelen            15            30             36  

     
83. Bijdragen gemeenteleden:     
Kerkelijke bijdrage   119.000    123.000    120.745  

Collecten kerkdiensten     26.000      27.500      30.381  

Solidariteitskas       3.550        3.600        3.475  

Giften          300           200        2.197  

Kerkradio          300           500           244  

     
85. Subsidie       1.106        1.106        1.106  

onderhoud kerkgebouw     

     
86. Overige baten:     

o.a.kopieerwerk, baten vorige jaren              -               -        1.251  

     

     

     

     

        

     
TOTAAL   178.471    184.036    187.838  

     
Tekort       4.838        5.176               -  

     

        

TOTAAL   183.309    189.212    187.838  
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Begroting exploitatiekosten Begraafplaats  
     

     
UITGAVEN     

    Begroot   Begroot Verwacht 

  2021 2020 2020 

        

     
700. Beheer en administratie:  500 500 500 

Administratiekosten, kantoorbehoeften     

     
701. Onderhoud terrein:  5.000 5.000 4.340 

Snoei-en onderhoudswerk.     

     
702. Grafwerkzaamheden   1.300 1.000 929 

     
703. Onderhoud graf en monum. 250 250 0 

     
704. Diversen  7.000 6.000 7.000 

huur opslagruimte in Roeping     

Verg. gebruik kerk. gebouwen     

     
706. Afschrijving inventaris  250 250 240 

     
709. Diversen  100 100 4130 

        

TOTAAL  14.400 13.100 17.139 

     
Overschot naar voorziening  4.300 3.100 8.423 

onderhoud begraafplaats     

     

        

TOTAAL  18.700 16.200 25.562 
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INKOMSTEN     

    Begroot Begroot Verwacht 

  2021 2020 2020 

        

     
750. Grafrechten  5.000 4.000 6.792 

     
751. Koopsom eigen graf  5.000 4.500 8.398 

     
752. Rechten  1.500 1.500 1.130 

Plaatsen monument en overschijven     

     
753. Onderhoud graven  7.000 6.000 9.109 

Afkoop en jaarlijks onderhoud     

     
754. Grafwerkzaamheden  100 100 51 

     
759. Diversen  100 100 82 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        

TOTAAL  18.700 16.200 25.562 
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Balans per 31 december 2021 (begroot)   

   

 begroot verwacht 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 

     

   
Kerkelijke gebouwen                             1                              1  

kerk, incl. restauraties.    

   
Overige geb. eigendommen   

Pastorie 
                         

90.756                      90.756  

Kosterswoning 
                    

22.689                      22.689  

Garage kosterswoning                      5.070                       5.577  

"De Roeping". 
                    

36.539                      36.539  

Renovatie kosterswoning 
                    

29.970                      31.635  

   
Ongebouwde eigendommen   
begraafplaats                             1                              1  

   
Inventarissen:                      2.651                       4.967  

diverse apparatuur   

   
Kortlopende vorderingen en   
vooruitbetaalde lasten                      8.720                       8.720  

   
Langlopende vordering                             -                              -  

   

Liquide middelen 
                  

408.917                    509.605  

     

   

 

                  
605.314                    710.490  
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en per 31 december 2020 (verwacht)  

   

 begroot verwacht 

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020 

     

   
Vermogen                   321.435                    326.611  

   

   
Fondsen en voorzieningen                   276.894                    376.894  

   

   

   

   

   
Langlopende schulden                             -                              -  

   

   

   
Kortlopende schulden en   
vooruitontvangen baten                      6.985                       6.985  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

   

                   605.314                    710.490  
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
 
Pastorie en kosterswoning. 
In overleg met de PKV is in 1997 besloten de afschrijving van de 
pastorie en de kosterswoning stop te zetten. 
De garage van de kosterswoning wordt afgeschreven in 30 jaar. 
 

“De Roeping”. 
De afschrijving van gebouw “De Roeping” is met ingang van 2019 
stopgezet. 
 

Renovatie kosterswoning 
De renovatie van de kosterswoning wordt afgeschreven in 30 jaar. 
 

Inventaris 
Diverse apparatuur wordt afgeschreven in 5 jaar. 
 

Kortlopende vorderingen en vooruitbetaalde lasten. 
Betreft voornamelijk nog te ontvangen kerkelijke bijdragen 2020. 
 

Langlopende vordering. 
geen 
 

Liquide middelen. 
Over de saldi kan vrij worden beschikt, behoudens gereserveerde 
gelden ten behoeve van de begraafplaats. Het bedrag à 
€116.616,51. is bestemd voor het toekomstig onderhoud van de 
begraafplaats. 
 

Vermogen. 
 
Stand per 1-1-2020   €  246.158  
 
Ontvangen legaat         80.453 
                                                                ________ 
 
Stand per 31-12-2020   €  326.611 
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Fondsen en voorzieningen.

Fonds Fonds Voorz. Fonds Fonds

Begraaf kerk. geb. periodiek Energie ventilatie

plaats terreinen onderhoud besparing kerk

Stand per 01-01-2020 108.183       96.169         40.868       6.653     -            

Toevoeging 2020 10.000       

Verjaardagsbusjes 2020 772            

Oud papier 2020 8.450     

Resultaat exploitatie 2020 9.466          

Resultaat begraafplaats 2020 8.423          

Rente fonds begraafplaats 2020 10               

Legaat 100.000 

Dakrenovatie kosterswoning 12.100-       

Stand per 31-12-2020 116.616       105.635       39.540       15.103    100.000 

Kortlopende schulden en vooruit  ontvangen baten.
Betreft nog te betalen rekeningen 2020 en vooruitontvangen kerkelijke bijdrage

13  
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Kerkelijke bijdrage 2021 
 
Aan eenieder die bij de Hervormde Gemeente Wilnis staat ingeschreven als 
dooplid (18 jaar en ouder) of als lidmaat (belijdend lid) van de Protestantse 
Kerk in Nederland wordt een verzoek tot kerkelijke bijdrage gedaan. 
 

U bent meelevend lid  
Op basis van het totaal aantal geregistreerde belijdende leden (360) 
en doopleden (246) en de begrote kerkelijke bijdragen voor 2021 van  
€ 119.000 zou de gemiddelde bijdrage € 196,37 per lid moeten zijn. 
Uitgaande van de aanname, dat de gemiddelde bijdrage van een 
belijdend lid het dubbele is van de bijdrage van een dooplid, zou de 
gemiddelde bijdrage per belijdend lid € 246,50 en de gemiddelde 
bijdrage per dooplid € 123,25 bedragen.   
 

Voor bijvoorbeeld een gezin met twee lidmaten (ouders) en twee 
doopleden (kinderen) zou de kerkelijke bijdrage dan 2 x 246,50 en 2 x 
123,25 = € 739,50 zijn. 
 

U bent niet actief meelevend 
Op grond hiervan willen wij, voor hen die niet actief meelevend zijn, 
maar wel als lidmaat of dooplid geregistreerd zijn en dat ook willen 
blijven, als richtlijn noemen voor een minimale bijdrage per jaar een 
bedrag van € 100,00 per lidmaat en € 50,00 per dooplid. 
 
Als lid van onze gemeente draagt u dan bij aan de instandhouding van de 
Hervormde Gemeente Wilnis en het daarbij behorende kerkenwerk. Want 
dat kost geld. Denk bijvoorbeeld aan: het salaris van de predikant, het 
onderhoud van het kerkgebouw en de andere kerkelijke gebouwen, de 
energierekening, activiteiten voor jong en oud enz.  
Ook moeten verschillende afdrachten (verplicht) gedaan worden aan de 
Landelijke Protestantse Kerk in Nederland.  
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PERIODIEKE GIFTEN EN ANDERE GIFTEN 
 
 
Giften aan instellingen die algemeen nut beogen (zogeheten ANBI’s) zijn onder 
voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk in 
Nederland is zo’n ANBI. Dat geldt ook voor alle tot de kerk behorende gemeenten, 
dus eveneens voor de Hervormde gemeente te Wilnis.  
Giften zijn in twee categorieën te verdelen: gewone giften (ook wel aangeduid als 
‘andere’ giften) en ‘periodieke’ giften. 
 
‘Andere’ giften 
Andere’ giften zijn de gewone giften aan charitatieve - en algemeen nut beogende 
instellingen. Ook de collectebonnen van onze gemeente vallen hier onder! Deze 
giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, maar daaraan zijn wel beperkingen 
gesteld. 
De belangrijkste beperkingen zijn:  
- de giften zijn alleen aftrekbaar voor zover het totale bedrag meer is dan 1% van het 
drempelinkomen (alleen wat daarbovenuit komt is dus aftrekbaar); 
- het bedrag van de giften moet minimaal € 60 zijn  
- het bedrag van de giften dat meer is dan 10% van het drempelinkomen is niet 
aftrekbaar.  
Dat drempelinkomen is het inkomen (na aftrekbare posten) van uzelf en uw fiscale 
partner bij elkaar opgeteld. 
U kunt uw gift, bijvoorbeeld de jaarlijkse kerkelijke bijdrage, dus aftrekken nadat eerst 
een bedrag (de drempel van 1% over het gezamenlijke inkomen) daarvan af is 
gehaald. Deze giften zijn dus maar gedeeltelijk aftrekbaar. 
 
Periodieke giften 
Een zogeheten periodieke gift is ook een gift uit vrijgevigheid, maar deze is volledig 
aftrekbaar. Er is dus geen drempel die de aftrek beperkt. 
Bij periodieke giften moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- vast bedrag per jaar; 

- toezegging voor de duur van ten minste vijf jaar, elk jaar hetzelfde bedrag 

(behoudens bij overlijden); 

- bij onvoorziene persoonlijke omstandigheden (arbeidsongeschikt of 

werkloos raken), kan de periodieke gift tussentijds worden beëindigd. 

In het Belastingplan 2014 is een wetsvoorstel opgenomen. Hierin wordt onder meer 
toegestaan dat het schenken van periodieke giften met behulp van een zelf 
opgemaakte akte (een ‘onderhandse akte’) gedaan mag worden. U hoeft dus niet 
meer naar de notaris. 
De onderhandse akte wordt in tweevoud opgemaakt, één voor uzelf en één voor de 
administratie van de kerk (College van Kerkrentmeesters)  
Als u meer informatie wenst, kunt u altijd even bellen of mailen. 
 
Anja Kranenburg, tel. 0297 – 285774 
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Ledenadministratie 
 
Wanneer u of een van uw gezinsleden b.v. gaat verhuizen zouden wij 
daar graag bericht van ontvangen. 
Wij vragen u dus dringend wijzigingen in uw gezinssituatie door te 
geven. Alleen dan kunnen wij ons ledenbestand up-to-date houden 
en is de kans op misverstanden klein. 
 
Wijzigingen kunt u doorgeven aan de ledenadministratie. U vindt 
voor in dit boekje het postadres van het College van 
Kerkrentmeesters, het telefoonnummer en emailadres van de 
ledenadministratie. 

 

 

Antwoordstrookje 
 
Enkele dagen na het bezorgen van dit boekje zal het 
antwoordstrookje weer bij u opgehaald worden. Wij vragen u 
vriendelijk de enveloppe met het ingevulde antwoordstrookje vast 
klaar te leggen. 
In deze coronatijd willen wij echter het contact zoveel mogelijk 
beperken en vragen uw medewerking in deze. 
 
Het heeft onze voorkeur dat u het ingevulde antwoordstrookje scant 
en mailt naar: administratie@hervormdwilnis.nl of een mailtje stuurt 
met uw toezegging voor 2021. 
U mag de (dichtgeplakte) antwoordenveloppe ook in de brievenbus 
met nummer 12 doen die aan de voorgevel van De Roeping hangt of 
bezorgen bij degene die het jaarboekje bij u in de bus heeft gedaan. 
Die gegevens staan, als het goed is, achterop het jaarboekje. 
 

mailto:administratie@hervormdwilnis.nl
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U kunt het antwoordstrookje ook invullen en versturen via de 
website. Het werkt hetzelfde als de bestelling van collectebonnen. 
 
U kunt ook uw toezegging en betaling doen via de kerkgeldapp 
Appostel. 
De app kan worden gedownload via de App Store (Apple) of Google 
Play (Android). Na installatie koppelt u onze gemeente aan de app en 
bent u klaar om ‘m te gebruiken. Als extra informatie is een korte 
handleiding beschikbaar. U vindt deze op www.skggouda.nl/skg-
collect/kerkgeld-app.  
 

 

Betalen                
                 
Uw kerkelijke bijdrage kunt u: 
 
- Overmaken op bankrekeningnummer NL98 RABO 0373 7116 46 

t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Wilnis. 
- Contant in de enveloppe doen, samen met het antwoordstrookje. 

Contante betalingen liefst zo min mogelijk. Dit omdat de bank 
kosten in rekening brengt als wij dat geld naar de bank brengen. 
Onze voorkeur gaat uit naar betaling via de bank. 

 
 
U kunt ook kiezen voor automatische incasso. Dan geeft u aan ons 
toestemming om de kerkelijke bijdrage van dit jaar van uw rekening 
te schrijven in een keer of in twee, vier of tien termijnen.  
U kunt zelf aangeven in welke maand dat mag gebeuren. 
Automatische incasso zal plaatsvinden op de volgende data: 30 
maart, 29 april, 28 mei, 29 juni, 30 juli, 30 augustus, 29 september, 
29 oktober, 29 november en 29 december 2021.  
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Ons incassant ID is: NL33ZZZ302584827560  
Ons RSIN nummer is: 82 41 14 851 
 
Bent u het, om wat voor reden dan ook, niet eens met de afschrijving 
dan kan het binnen 56 dagen altijd worden teruggedraaid. U kunt dat 
regelen via uw bank. 
 
Voor uw vragen, adreswijzigingen, lidmaatschapswijzigingen of 
aanvraagformulieren voor overschrijving naar een andere PKN-
gemeente kunt u terecht bij:  Anja Kranenburg, tel. 28 57 74.  
Email: Administratie@hervormdwilnis.nl 
 

Voor uw administratie.                                      
 
Toegezegd aan Kerkelijke bijdrage 2021 een bedrag van: 
 
€                         per maand / kwartaal / half jaar / jaar. 
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Dit jaarboekje is voor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De antwoordenveloppe met daarin  het ingevulde 

antwoordstrookje wordt weer bij u opgehaald op 

 

 

_______________dag, _____________febr/maart 

 

tussen ____________ en _____________uur. 

 

Als de datum of het tijdstip u niet uitkomt, wilt u mij 

dan even bellen? 

U mag de antwoordenveloppe ook bij mij in de bus doen 

op       (adres) 
 

(zet dan wel even uw naam op de enveloppe)  
 

     Bij voorbaat dank, 

 

Naam: 

 

telnr. 


