
ANBI Informatie  

1 juli 2020 
De ANBI informatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Giethoorn vindt u op blad 3. 

Algemene gegevens  

 

De Protestantse gemeente Giethoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse 

Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 

1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en 

dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“ (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De Protestantse gemeente Giethoorn is een levende en open gemeente, met ruimte voor 

uiteenlopende geloofsopvattingen en geloofsbeleving, die wil staan in het midden van de 

samenleving. Gemeenschappelijk is dat wij geloven in God, de God van Israël, en in Jezus Christus, 

de Zoon van God, die ons door de Heilige Geest inspireert om een levende gemeente te zijn. De 

Bijbel is onze inspiratiebron. De kerk van Christus is geworteld in Israël en deelt met haar de 

verwachting van het Koninkrijk van God op deze aarde. 

 

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 5 lid 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. 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 Giethoorn. 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 

ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, 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 drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, 

door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college 

voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3). 
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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. 

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan 

Het beleid van onze kerkelijke gemeente is gebaseerd op het beleidsplan 2004 – 2007, op het 

vervolgbeleidsplan van 2009 – 2012 en het beleidsplan voor 2016 - 2020. De hoofdlijnen van het 

laatst genoemde beleidsplan staan verderop vermeld. 

 

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. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

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 treft u hieronder aan. Het 

jaarverslag van de kerkenraad kunt u in de bijlagen lezen. 

 

Verkorte staat van baten en lasten en 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 predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden 

gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.  

De financiële verantwoording van de Protestantse gemeente Giethoorn bestaat uit de jaarrekening 

van 2019, zie de bijlage financieel overzicht kerkrentmeesters.  

 

Periodieke schenkingen 

Geeft u jaarlijks ongeveer hetzelfde bedrag aan Kerkbalans? Dan kan het voordelig zijn om bij de 

belastingdienst uw gift aan te merken als een periodieke schenking. Het voordeel wordt groter 

naarmate uw belastingtarief hoger is. Wel moet opgemerkt worden dat voor de overblijvende giften 

het drempel bedrag van 1% van uw belastbaar inkomen geldt. Dit kan het voordeel weer voor een 

groot deel teniet doen.  Download het formulier. 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx
http://www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
http://images.protestantsekerk.net/uploads/klant254/files/OvereenkomstPeriodiekeGift.pdf


 

Algemene gegevens  

 

De Protestantse gemeente Giethoorn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse 

Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 

1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en 

dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). 

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 

barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen 

helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt (Kerkorde artikel X 

lid 3). 

  

De Diaconie van 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 5 

lid 2 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, diaconieën en andere instellingen die tot dit 

kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van 

de Protestantse gemeente Giethoorn. 

 

Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 

ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden 

gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 

  

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 

middelen en eigendommen van de diaconie. 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 regionaal college 

voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art 3). 
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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. 

 

Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: 

beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

Voor het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente verwijzen we naar onderstaande bijlage. 

 

Beloningsbeleid 

De diaconie heeft geen betaalde medewerkers. Leden van kerkenraden, colleges en commissies 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen 

worden vergoed. 

 

Verslag activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

levende gemeente. Dat doen 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. Meer informatie vindt u in bijlage van het jaarverslag. 

 

Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. 

 

Verkorte staat van baten en lasten 

De financiële verantwoording van de diaconie van de Protestantse gemeente Giethoorn vindt u in de 

bijlage van het financieel overzicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx


Bijlagen: 

 

1. Jaarverslag 2019 

2. Beleidsplan (hoofdlijnen) 

3. Financieel overzicht kerkrentmeesters 

4. Financieel overzicht diaconie 

 

1. Jaarverslag 2019 van de Protestantse gemeente Giethoorn 
 
Volgens de laatst bekende gegevens bestaat onze gemeente uit 138 belijdende leden en 124 doopleden. Er 
zijn 192 pastorale adressen. Ten opzichte van het jaar daarvoor bekende gegevens is er krimp van ruim 3%. 

 
De kerkenraad is in 2019 bijeengekomen in de maanden januari, maart, april, juni, september, oktober en 
december. Elke vergadering werd voorbereid door het moderamen. Tevens is er in  de maanden mei en 
oktober een gezamenlijke kerkenraadsvergadering geweest met de Doopsgezinde gemeente Giethoorn.  
 
In de verslag periode werden de gebruikelijke zondagse erediensten gehouden. Er was een dienst op Witte 
Donderdag  en Hemelvaartsdag. Tevens werden er vesperdiensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 
gehouden. Er werd in zes keer het Heilig Avondmaal  gevierd; driemaal in lopende en driemaal in zittende 
vorm. Er werd in maart en in oktober een dienst  georganiseerd door de Bijzondere dienstencommissie, 
waarbij op 7 april het gospelkoor “Living Colours” uit Dronten haar medewerking aan deze dienst verleende 
en op 20 oktober werd er een zgn. Taizé dienst gehouden. In oktober werd er t.b.v. één dopeling een 
doopdienst gehouden. Gebruikelijk wordt er op de eerste zondag van de maand, na de dienst, de 
gelegenheid aan de kerkgangers geboden om koffie of thee te drinken in het Protestants Centrum. Op de 
laatste zondag in de november werden de gemeenteleden herdacht, die in het afgelopen kerkelijk jaar 
waren overleden. In het voor- en najaar werd er een gezamenlijke dienst georganiseerd met de 
Doopsgezinde gemeente Giethoorn;  in het voorjaar in de Protestantse kerk en in het najaar in de 
Doopsgezinde kerk. De tentdienst eind augustus en de kerstnachtdienst werden ook gezamenlijk met deze 
Doopsgezinde gemeente  georganiseerd. In het verzorgingstehuis “Zonnewiede” te Giethoorn werd er  voor 
de bewoners elke maand een kerkelijke viering gehouden. De ene maand verzorgt door de Doopsgezinde 
predikant en de andere maand  door onze predikant, samen met een ouderling. In de maand maart verliet 
een diaken, tevens de voorzitter van de diaconie, de kerkenraad. Eén van de diakenen heeft hierna het 
voorzitterschap overgenomen. Hierdoor ontstond er een vacature bij de diakenen en deze is in de verslag 
periode nog niet ingevuld. In de maand oktober stopte één van de ouderling met haar ambt. Bij de 
ouderlingen zijn nu twee vacatures. In de maand april werd er een gemeente-avond gehouden waarbij het 
thema “Samen kerk zijn” was, waarbij ook uitgebreid is gesproken over het al dan niet gerealiseerd zijn van 
de punten van het beleidsplan 2016 -2020 en de wensen van het op te stellen beleidsplan 2020 – 2024. In 
de maand april werd er door de predikant en diaconie met medewerking de catechese- en jeugdgroep(en) 
een diaconale dag georganiseerd waarvan de opbrengst ten goede kwam aan het Kikafonds. . In verband 
met de privé omstandigheden van onze predikant is ter ondersteuning in het pastoraat per half november 
een kerkelijk werkster aangetrokken, die tot en met de maand mei 2020 één dag in de week in onze 
gemeente werkzaam zal zijn. De catechesegroep van ongeveer 12 tot 16 jaar bestaat nog uit zo’n 7 
personen en komt met regelmaat bij elkaar. Op de donderdag wordt er onder leiding van de predikant een 
bijbelgesprekgroep gehouden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beleidsplan 2016 – 2020 van de Protestantse gemeente Giethoorn 
 
Het beleidplan 2016  - 2020 wordt een aanvulling op wat er in eerdere beleidsplannen  is 
geschreven. De kernpunten van het gemeente zijn die daar beschreven worden, en het 
voornemen dat wij ons naar buiten willen richten (de dienst aan de samenleving), gelden nog 
steeds. 
De vier eigenschappen die wij essentieel vinden voor onze gemeente, zijn: 
a. Betrouwbaar en Integer, waardoor het veilig is 
b. Vindplaats van geloof 
c. Openheid, gastvrijheid, geen eilandencultuur 
d. Maatschappelijk betrokken, vernieuwend, vooruitstrevend, maar niet trendy! 
De kern dreigt telkens weer uit de aandacht te verdwijnen, omdat we bezig zijn met allerlei 
praktische zaken. Daarom is er een speciale voorziening in de kerk; het ambt. Zijn eigenlijke 
functie is de aandacht van de gemeente en van de groepen daarbinnen, steeds weer op de kern te 
richten. Niet in die zin dat de kerkenraad moet zeggen wat die kern voor ons vandaag impliceert. 
Wel in de zin dat zij de vraag aan de orde stelt, wat die kern vandaag voor ons betekent. De 
kerkenraad moet in gesprek met de gemeente telkens weer de vraag naar de kern stellen, zodat 
die niet weggemoffeld wordt. 
 
De kern aan de orde stellen. 
Dat kan alleen als die kern ook in het functioneren van de kerkenraad zelf gestalte krijgt. 
a. met elkaar iets op het spoor komen van God 
b. gemeenschap beleven 
c. dienst naar buiten. Dienstbaar zijn aan de samenleving. 
Als de KR deze kern zelf zo beleeft, kan ze hem ook in de gemeente aan de orde stellen. 
Belangrijk is dus dat de kern ook tot uitdrukking komt in de agenda van de KR zelf. Dat er niet 
alleen zaken op staan die geregeld moeten worden, maar dat er ook bezinning plaats vindt op 
onze missie en op onze identiteit. De vragen: “Zijn wij gemeente van de Heer en zijn wij wel bezig 
met de zaken van de Heer?” zouden telkens in het achterhoofd gehouden moeten worden. 
Daarnaast is belangrijk dat de KR dienend bezig is: de gemeente helpt om haar gaven en 
mogelijkheden te ontplooien. 
 
In verband met het opstellen van het beleidsplan 2016 -2020 voor de Protestantse gemeente 
Giethoorn werd er eerst geïnventariseerd wat er nog van toepassing is op en gerealiseerd is van 
het beleid van de  eerder opgestelde beleidsplannen.  
Gerealiseerd van de eerder opgestelde beleidsplannen: 
- als reactie om meer als dienst aan de samenleving te doen werd o.a. “Kerk als Herberg”, 
bijzondere diensten, zangdiensten, jeugdactiviteiten, Feest van de Geest  en een vrouwen 
gesprekgroep en een diaconaal project voor  jongeren gestart;   
- opzetten van een website, vesperdiensten te houden rondom de paastijd, camping- of 
tentdienst, een maandelijkse nieuwsbrief.  
 
Een aantal activiteiten vinden tot op heden nog steeds plaats, t.w. “Kerk als Herberg”, bijzondere 
diensten, vesperdiensten tijdens de paascyclus, tentdienst, Feest van de Geest,  een maandelijkse 
nieuwsbrief, jeugdactiviteit en vrouwengespreksgroep. Deze activiteiten voldoen aan een 
behoefte en de andere genoemde activiteiten zijn of niet goed van de grond gekomen of na enige 
tijd gestopt, mede veroorzaakt door een gebrek aan vrijwilligers.   
 
 
 
 
 



 
Voor het opstellen van dit  beleidsplan werd op de gemeente avond van 11 april 2016 
geïnventariseerd welke onderwerpen de gemeenteleden van belang vonden om in dit beleidplan 
te worden vermeld.  Als kerkenraad vonden in ieder geval dat het element “duurzaamheid” in dit 
plan diende te worden  opgenomen, waarmee de gemeenteleden instemden.  
Het begrip duurzaamheid zal dus bij toekomstige beslissingen van de kerkenraad een grote rol 
spelen.  
De inbreng van de gemeenteleden zijn voor zover de kerkenraad dat van belang achtte zoveel 
mogelijk in dit beleidsplan verwerkt.  Er is voor gekozen om de ouderlingen, het college van 
kerkrentmeesters en het college van diakenen ieder op hun gebied een bijdrage aan dit 
beleidsplan te leveren.   
 
Het beleid van de ouderlingen: 
 
-  Het bezoekwerk is en blijft een taak van de ouderlingen. Het is belangrijk, dat mensen zich 
kunnen uiten, zonder angst voor reacties van anderen. Met oprechte belangstelling en respect 
voor de ander voelen mensen zich erkend en herkend. Pastoraat is luisteren naar elkaar, helen, 
verzoenen en de juiste weg wijzen. Een tijdje met mensen oplopen.  

 

Predikant, ouderlingen en de PVD dragen zorg voor het bezoekwerk. Bij huwelijk, 
huwelijksjubileum, geboorte, ziekte, rouw, problemen, maar ook uit oprechte belangstelling en 
betrokkenheid.  

Komend jaar: speciale aandacht voor de “middengroep”, leeftijd 25-45 jaar. Wij willen hen graag 
betrekken bij activiteiten. We benaderen gericht de middengroep met de vraag welke plek kerk en 
geloof in hun leven hebben. Waar is behoefte aan en waar liggen hun moeiten met de huidige 
gang van zaken?  

 

Om het geloofsgesprek  in groepsverband mogelijk te maken zijn er twee wijkavonden per 
seizoen. Aan de hand van een thema praten delen mensen ervaringen. De ouderlingen nodigen 
hiertoe de gemeenteleden persoonlijk uit. Ieder zijn of haar wijk.  

 

Het geloof kan ook spreken in kleuren, vormen en bloemen. In de adventstijd en voor Pasen zijn er 
liturgische bloemstukken. In de komende tijd willen wij antipendia maken voor in de kerk, waarin 
kerkelijke symbolen en kleuren terug komen.  

 

De ouderlingen zijn ook betrokken bij het leren in de gemeente.  

Dit krijgt gestalte d.m.v. catechisatie aan de jeugd. Dit is thuiscatechese over Bijbel, kerk, geloof, 
godsdienstige feesten en diaconale activiteiten.  

De jeugd van 12 jaar en ouder komt eenmaal per maand bij elkaar in het Protestants Centrum. De 
vorming van het eigen geloof komt hier aan de orde.  

Vorming en toerusting van volwassen gemeenteleden vindt plaats d.mv. bijbelgespreksgroepen.  

In de komende tijd willen wij ook activiteiten organiseren als: kloosterbezoek, meditatie, 
pelgrimswandeling, bezoek aan museum, synagoge of moskee.  

 

Wij willen meer missionair gemeente zijn. Niet alleen met je eigen groepje, maar kerk-zijn naar 
buiten toe, open voor wat er om ons heen gebeurt.  

In de zomermaanden heet een gastheer- of gastdame de kerkgangers, bezoekers welkom bij de 
ingang. We willen ook in samenwerking met de diaconie een diaconale actie op touw zetten.  

 
 



 
Het beleid van het college van kerkrentmeesters: 
 
Het beleid van de kerkrentmeesters is in grote lijnen hetzelfde als de afgelopen jaren namelijk om 
de Protestante gemeente Giethoorn in stand te houden zowel gebouwen, financieel en 
medewerkers. Hiervoor worden medewerkers in dienst genomen zoals een predikant en zijn er 
diverse vrijwilligers actief zoals kosters en beheerders van het protestant centrum. 
Financieel is het een “gezonde” gemeente en dit proberen we door te geven aan de volgende 
generatie. De financiële administratie wordt elk jaar door een extern bureau opgesteld en 
besproken in de kerkenraad. Tevens is de boekhouding ter inzage bij de penningmeester 
beschikbaar.  Het uitgangspunt van onze financiële huishouding is dat we het principe hanteren 
van vaste kosten financieren met vaste opbrengsten en variabel kosten met variabele opbrengsten. 
(vaste kosten zijn bijvoorbeeld de gebouwen en die worden betaald uit opbrengsten bezittingen 
etc.). 
De komende jaren willen we weer gebruik maken van de zogenaamde BRIM subsidie waardoor het 
onderhoud van de kerk gesubsidieerd wordt met een substantieel percentage van 50%. 
Daarnaast zijn we van plan om het keukentje in de kerk te verbeteren met een ander keukenblok 
en het toilet zal verwijderd worden. Voor kerkgangers is er de mogelijkheid om gebruik te maken 
van het toilet in het Protestants Centrum of het toilet op de begraafplaats. 
Op de lange termijn maakt het college zich zorgen over de financiën. Zoals aangegeven wordt de 
BRIM subsidie verlaagd naar 50% voor de komende jaren. Er zal dus meer geld aangesproken 
moeten worden. Ook wordt er voorzien dat de opbrengsten uit geldmiddelen zullen dalen door de 
lage rente. Tevens dalen de bijdragen van de gemeenteleden en deze trend zal zich waarschijnlijk 
voort zetten. Daar tegenover zullen de lasten licht stijgen door stijging van salarissen en bijdragen 
vrijwilligers.  
 
Het beleid van het college van diakenen: 
In het beleidsplan voor de komende jaren heeft ook de diaconie een aantal speerpunten opgesteld 

waar we ons met name op willen richten. We willen duurzaam zijn en onze ingekomen gelden zo 

verantwoord mogelijk beheren/uitgeven. Dat vergt de nodige voorzichtigheid. 

We willen de gelden op een juiste manier besteden en ook voldoende in kas houden mochten zich 

calamiteiten voordoen. We hebben de dienstencollectes weer opgepakt.   

Dat houdt in dat we collecteren zonder geld, maar zetten op  papier wat we voor elkaar  kunnen 

betekenen. Vraag en aanbod. Hierdoor gaan we met elkaar de verbinding aan. 

Ook hebben we de intentie om de ingekomen collectegelden zoveel mogelijk in te zetten voor 

eigen gemeente m.u.v. de verplichte afdrachten.  We zoeken opnieuw contact met de gemeente 

Steenwijkerland voor onze gemeenteleden die financiële problemen hebben en een bijdrage goed 

kunnen gebruiken. Om te weten wie deze gemeenteleden zijn hebben we de input nodig van onze 

eigen gemeenteleden. Zij zouden onze oren en ogen moeten zijn en doorgeven waar de hulp 

nodig is.  Dat kan aan de diaconie maar ook aan een ouderling of predikant doorgegeven worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Financieel overzicht kerkrentmeesters 

 

Protestantse Gemeente te Giethoorn college van kerkrentmeesters 

Baten en Lasten voor ANBI-publicatie 

 

         begroting            rekening         rekening 

                                                                                               2019                   2019              2018 

Baten 

Opbrengsten uit bezittingen             €  36.400            € 38.659         € 40.209          

Bijdragen gemeenteleden              €  40.900            € 42.657         € 42.844         

Subsidies en overige bijdragen van derden            €    3.500            €   3.459         € 10.280 

Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves           -                   €           1        €   3.040 

 

                                      Totaal baten           €  80.800            € 84.776         € 96.373 

          

Lasten 

Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)    €  44.800            € 48.762         € 48.195          

Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk   €    1.900            €   1.594         €  1.894          

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk                   €    4.140            €   4.098         €   4.061          

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)         €  20.700            € 22.823         € 17.719             

Salarissen (koster, organist e.d.)                                        €    4.900            €   5.022         €   5.012            

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente        €    3.160            €    3.135        €   2.843           

Lasten overige eigendommen en inventarissen                 €    2.810            €    3.813        €   2.572 

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves    €    6.500            €       917        €   6.500 

 

                                         Totaal  lasten                           €  92.110            €  90.164        € 88.796 

                                      

Resultaat (baten - lasten)                                                 €  11.310           €    5.388        €   7.577 
 

TOELICHTING BATEN EN LASTEN 
 

 
 

BATEN     LASTEN      

Opbrengsten bezittingen bestaan uit:  Besteding pastoraat zijn kosten predikant   

Pacht van land    Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  
Huur protestants centrum   Kosten huur koren     

Huur pastorie    Jeugdwerk      

Huur kerkgebouw    Bijdrage andere organen is quotum en afdracht solidariteitskas 

Bijdragen gemeenteleden   Lasten kerkelijke gebouwen    

Opbrengst kerkbalans    Onderhoud kerk, Centrum en pastorie   

collecten     Energiekosten kerk, centrum    

Paas en oudejaarscollecte   Onroerend zaakbelasting, waterschap   

Subsidies en overige bijdragen   Salarissen (koster)      

Subsidie restauratiefonds   Vrijwilligersvergoeding kosters, organisten   

bijdragen van actiefonds   Lasten beheer en administratie    

     Financieel pakket     

     Controle en opmaken jaarrekening   

     papier en cartridges     

     bankkosten     

     Lasten overige eigendommen en inventarissen  

     saldo buffet     

     onttrekking en toevoeging onderhoudsfondsen   

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  
4. Financieel overzicht Diaconie van de  Protestantse Gemeente Giethoorn 

 

 

Baten en lasten voor ANBI publicatie 

 

              begroting             rekening       rekening  

                   2019             2019                    2018 

Baten 

Opbrengsten uit bezittingen           €       10.-.          €     11.-.               €       37.-. 

Bijdragen gemeenteleden           €   5613.-.          €  7216.-.               €   6.271.-. 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen                                           - -                        - -                           - - 

 

 

     totaal baten        €   5623.-.              €  7227.-.  €   6308.-. 

 

 

Lasten 
Bestedingen diaconaal werk(plaatselijk, landelijk en wereldwijd ) €    4700.-.              €   7128.-.              €  5391.-. 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers        €         -              €                            €    - 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk                   €         -                     €        -                   €     - 

Bijdrage aan andere organen binnen de kerk          €      653.-.                 €     735.-.             €   782.-. 

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen        €         -                      €        -                  €      - 

Salarissen (koster, organist e.d.)                        €         -                      €        -                  €      - 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente         €      270.-.                 €     256.-.             €   237.-. 

Lasten overige eigendommen en inventarissen                                €        -                       €        -                  €      - 

Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves                   €        -                       €        -                  €      - 

 

     Totaal lasten        €     5623.-.              €   8119.-.             €  6410.-. 

 

            Resultaat( baten – lasten)           €          -                     €      892.-.            €    102.-. 

 

 

 

 
  

 


