
BEGROTING 2021 COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

De beëindiging van  Ds. Saskia van Mechelen met haar taak als preses van de Generale Synode van de PKN en 

gezien de financiële situatie van de Protestantse Gemeente Breda  , moest de Kerkenraad het besluit nemen 

om de vervangingsregeling van 0,4 fte welke door Ds. Joan van Kempen werd vervuld, per 1 januari 2021 te 

stoppen. Dit houdt in dat Ds. Joan van Kempen nog voor 0,5 fte tot en met maart 2023 voor de PGB kan 

blijven werken. Hiermee  zal de begroting voor de komende jaren weliswaar niet sluitend te maken zijn, maar 

deze wordt  door de sterke vermogenspositie van de PGB als verantwoord gezien. 

Vergeleken met de werkelijke cijfers over 2019 gaan de totale baten er een de komende jaren op achteruit. 

Dit is terug te voeren op de gestaag teruglopende opbrengst van de actie Kerkbalans (gemiddeld 4% per 

jaar). Er wordt dan ook door het CvK gekeken naar verdere mogelijke besparingen. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de begroting  voor het jaar 2021 en de vergelijkende cijfers over 

voorgaande jaren. Dat het exploitatiesaldo in 2019 € 24.168,- toch positief is uitgekomen komt door een 

bijzonder resultaat uit de beleggingen van ruim € 181.255,-. Een meer gedetailleerde versie is bij de 

kerkrentmeester van uw sectie in te zien, maar dat kan ook bij de waarnemend penningmeester van het 

College.  

Samenvatting verwachting PGB t/m 2021 Act-18 Bud-19 Act-19 Verw-20 Verw-21 

Levend geld 270.027 261.867 256.075 252.992 252.424 

Overige baten 149.837 156.000 132.241 163.550 126.336 

Incidentele baten 43.378 - 181.255 - - 

Totale Baten 463.242 417.867 569.571 416.542 378.760 

  
     Pastoraat - predikanten 270.548 258.329 235.065 424.427 361.651 

Totaal kerkdiensten en salarissen 51.078 65.000 164.205 80.000 80.000 

Totaal kerkgebouwen 138.028 73.500 70.542 73.500 72.500 

Overige lasten 78.586 57.000 75.591 69.500 69.500 

Totale lasten 538.240 453.829 545.403 647.427 583.651 

  
     Exploitatiesaldo (baten - lasten) -74.998 -35.962 24.168 -230.885 -204.891 

 

 Namens het College van Kerkrentmeesters, 

M. Tiernego, voorzitter 

A. Bos penningmeester (ad interim) 

 


