Informatie over de Protestantse gemeente te Drunen, behorende tot de Protestantse
Kerk in Nederland, in het kader van de ANBI-transparantie
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Meldpunt:
RSIN/Fiscaal nr:
Website:
E-mail:
Adres:
Postadres:

Protestantse gemeente te Drunen
meldpunt@kerkdrunen.nl Telefoon 06 – 5177 0541
8243 38 649
www.kerkdrunen.nl
scriba@kerkdrunen.nl
Vennestraat 57 , 5151 CB DRUNEN
Postbus 217, 5150 AE DRUNEN

De Protestantse gemeente te Drunen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in
Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk is dit als volgt omschreven “een gemeente is de
gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten
“(ordinantie 2 artikel 1).
Het is een geloofsgemeenschap die onderling verbonden wordt door Jezus Christus. Zijn dood en opstanding,
verlossing en voorbeeld zijn daarin leidend.
De gemeente wil een ontmoetingsplek zijn voor mensen om God te zoeken en te leren van Jezus.
De gemeente zet zich actief in om een zichtbare uiting van Gods liefde te zijn in onze plaatselijke samenleving.
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit
rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën,
toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze
kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat
de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als
ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Drunen.
B. Samenstelling bestuur.
Op de website https://www.kerkdrunen.nl/onze-kerk/bestuur-en-organisatie wordt de bestuursstructuur
weergegeven.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door 5 ambtsdragers van
deze gemeente. In onze gemeente zijn er 12 ambtsdragers, die worden gekozen door en uit de leden van de
kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de
gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is
eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het
toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling
van beheerszaken (CCBB). (Ordinantie 11, art. 6-9).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit
vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar
arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische
en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt
naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te
horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als
enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website https://www.kerkdrunen.nl/onze-kerk/beleid vindt u het beleidsplan 2017-2023 van onze
gemeente. Het geeft een beschrijving van de beleidsdoelen en –terreinen waarop wij als gemeente in de
komende jaren actief willen zijn. Genoemd worden achtereenvolgend “groei in geloof”, “kerk naar buiten”,
“gevarieerde vieringen”, “samenwerking en oecumene” en “wijs rentmeesterschap over gelden en gebouw”.
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie
predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers,
kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen
werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende
gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele
taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van
Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en
leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de
belangrijkste gegevens van het financiële verslag treft aan op de website van onze gemeente.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere
werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten
vinden plaats. In de kolom begroting in het financiële verslag is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom “rekening” geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Verkort overzicht rekening 2020 PGD
Opbrengsten en Baten
opbrengsten onroerende zaken
opbrengsten uit rente
opbrengsten levend geld en kerkblad
door te zenden collecten en giften
opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten €
Uitgaven en Kosten
kosten kerkelijke gebouwen
kosten overige eigendommen en inventarissen
pastoraat
lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
verplichtingen / bijdragen aan andere organen
salarissen en vergoedingen
kosten beheer, kerkblad, administratie, archief
rentelasten, bankkosten
afdracht door te zenden collecten en giften
Totaal lasten €
Saldo baten - lasten €
Incidentele baten en lasten
Resultaat €

begroting
2020
3.000
2.520
68.500
900
22.971
97.891

rekening
2020
3.849
2.520
73.096
809
28.162
108.436

rekening
2019
4.100
2.521
69.944
1.060
2.130
79.755

7.145
1.700
80.220
3.900
4.500
3.230
8.650
500
900
110.745
-12.854
0
-12.854

10.541
1.340
81.037
1.522
4.876
2.142
8.233
392
809
110.892
-2.456
0
-2.456

20.245
2.220
33.815
3.508
4.666
2.140
8.793
526
1.060
76.972
2.783
0
2.783

2020

2019

€

0
0
42.000
0
521
4.519
30.972
78.012

0
0
42.000
0
1.151
400
34.923
78.474

€

55341
17841
2589
2241
78.012

57797
13850
6082
745
78.474

Balans
Activa
onroerende zaken
installaties en inventarissen
financiële vaste activa
beleggingen
debiteuren
kortlopende vorderingen en overlopende activa
geldmiddelen
Totaal activa
Passiva
eigen vermogen
voorzieningen onderhoud
crediteuren
kortlopende schulden en overlopende passiva
Totaal passiva

Algemene gegevens
aantal belijdende leden
aantal doopleden
totaal aantal leden
aantal pastorale eenheden
gemiddelde bijdrage per lid

2020

€

249
281
530
459
138,00 €

2019
259
286
545
465
128,00

Toelichting Jaarrekening 2020 Protestantse gemeente te Drunen
Het jaar 2020 stond geheel in het teken van de corona-epidemie.
Het jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 2.456 Dat is met € 10.400 beduidend beter dan
begroot. Een vergelijking met de jaarrekening 2019 is niet zinvol vanwege de predikantsvacature in dat jaar.
Het betere resultaat bestaat voor het grootste deel uit hogere opbrengsten dan begroot, met name bij de
vrijwillige bijdragen en de bijdragen in de 0,8 formatieplaats van de predikant. De kosten volgden in grote
lijnen de begroting. Vanwege de corona situatie zijn er behoorlijke negatieve én positieve verschillen.
Hieronder volgen enkele bijzonderheden in de “opbrengsten en baten” en in de “uitgaven en kosten”.
De opbrengsten onroerende zaken betreffen de ontvangen verhuur (met name bij uitvaartdiensten) en
de bijdragen voor het onderhoud van de inmiddels gesloten begraafplaats.
De opbrengsten levend geld bestaan uit de vrijwillige bijdragen (ruim € 4.000 meer dan begroot) , de collecten
en giften ( ruim € 2.100 meer dan begroot, maar daar staan ook € 1.600 meer kosten tegenover) , het kerkblad
en solidariteitskas, alsmede overige acties ( ruim € 3.000 minder door het wegvallen van de bazar).
De opbrengsten uit subsidies en bijdragen volgen de bezetting van de predikantsplaats. De begroting was
ca. € 5.200 te laag door een foutieve berekening.
De kosten kerkelijke gebouwen zijn hoger dan begroot, met name door een extra voorziening voor de
dakrenovatie van € 5.000. Onze onderhoudsgroep van vrijwilligers zorgt er overigens voor dat de
gebouwlasten beperkt blijven.
De kosten van kerkdiensten werden fors beïnvloed door de corona: de kerkdiensten konden voor het grootste
niet worden bezocht, er waren geen muzikale (koor) optredens en bijna geen organisten. De diensten werden
wél gehouden en konden via kerkomroep en “zoom” worden beluisterd en bekeken.
Het negatief resultaat van € 2.456 wordt ten laste gebracht van de reserves. Eind 2020 bedragen de vrije
reserves € 55.341.
Verwachtingen voor 2021.
Voor 2021 wordt een negatief exploitatie resultaat verwacht. De verwachte inkomsten zullen niet
toereikend zijn om het totaal van de uitgaven te dekken. Het verschil wordt gefinancierd uit de reserves.
In de begroting 2021 is gerekend met een tekort van € 14.658.
De voortdurende corona situatie maakt de uitkomsten echter onzeker: geen- of aangepaste kerkdiensten.
We blijven hopen op een zodanige verbeterde situatie dat er weer “normaal” kerk kan worden gehouden.
Ook in 2021 zal de Stichting Instandhouding Protestantse gemeente te Drunen bijdragen in het
exploitatieresultaat voor 0,2 fte predikantsplaats. De diaconie neemt 0,1 fte voor haar rekening vanwege
de bijzondere diaconale taken voor de predikant.
ANBI
De Protestantse gemeente te Drunen behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Daarmee valt
de gemeente onder de groepsbeschikking ANBI van de PKN en vallen alle bijdragen, giften en schenkingen
onder het fiscale regime.

