
Toelichting bij de jaarrekening 2021 voor de leden van de wijkgemeente Goede Bron 

Opgesteld door het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Alphen a/d 

Rijn- Oudshoorn-Ridderveld (CvK), te Alphen a/d Rijn op 19 april 2022. 
 

Vooraf 

De jaarrekening 2021 is opgesteld volgens het financiële rapportage en informatie systeem 

(FRIS) van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Het gebruik 

van FRIS is sinds het jaar 2020 verplicht. Met de invoering van FRIS is ook de richtlijn 

begroting en jaarverslaggeving Protestantse Kerk gewijzigd. De belangrijkste wijziging 

betreft het waarderen van niet kerkelijke gebouwen op actuele waarde in plaats van de 

aankoopwaarde.   

 

Totaalbeeld 

De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van circa EUR 84.000 (2020: EUR 

17.500). Begroot was een tekort van circa EUR 20.000. Het financieel jaar 2021 lijkt dus een 

uitstekend jaar te zijn geweest voor onze gemeente. Dat is echter niet het geval. Het resultaat 

2021 wordt beïnvloedt door een aantal bijzondere en eenmalige meevallers. Als deze 

meevallers worden geëlimineerd, zou het resultaat circa EUR 35.000 negatief bedragen. In 

onderstaande tabel is het zogenaamde genormaliseerde resultaat (zonder bijzonderheden) 

weergegeven: 
 

Overzicht genormaliseerd resultaat EUR EUR EUR EUR 
   Werkelijk 

2021 

Begroot 

2021 

Werkelijk 

2020 

Resultaat 2021  84.023 -19.643 17.476 
 Ongerealiseerde koerswinsten beleggingen 

op 31 december 2021 respectievelijk 2020 

-20.231   -27.576 

 Herwaardering niet kerkgebouwen -27.000   -203.113 
 Ontvangen legaten -22.329    
 Vacature predikanten (2 maanden) -15.000    
 Gerealiseerde koerswinst op verkochte 

beleggingen (winst – min verlies) 

-34.073    

 Vrijval onderhoudsvoorziening    -260.659 
 Eenmalig achterwege laten van dotatie 

onderhoudsvoorzieningen 

   -42.700 

 Toevoegingen aan bestemmingsreserve 

energietransitie/ duurzaamheid (EUR 

100.000), pastoraat (EUR 160.000) en 

herwaardering niet kerkgebouwen 

(203.113) 

   463.113 

 Effect van bijzondere en eenmalige 

posten 

 -118.633  -70.935 

      

Genormaliseerd resultaat 2021 (tekort)  -34.610 -19.643 -53.459 

 

Het tekort komt hoger uit dan begroot, maar lager dan vorig jaar. Dit is deels het gevolg van 

opbrengsten van de braderie die veel online heeft verkocht en de boekenmarkt die dit jaar 

doorgang heeft gevonden. Het genormaliseerde resultaat is evenals vorig jaar negatief doordat 

de ledenaantallen blijven dalen (met name door overlijden en verhuizingen) en daarmee de 

opbrengsten levend geld (onder meer de vrijwillige bijdragen) dalen. Hiertegenover staan 

stijgende kosten. Desondanks is het college de gemeenteleden dankbaar voor hun 



betrokkenheid in zowel vrijwilligerswerk als geldelijke bijdragen. Hierdoor loopt het tekort 

minder hard op en ontstaat er ruimte om, zoals de kerkenraad heeft besloten, tijdelijk extra 

pastorale inzet in te kopen (0,5 fte) en een nieuwe predikant voor 0,8 fte te beroepen.   

 

Kortom: wij zijn dankbaar voor de betrokkenheid van gemeenteleden, maar om 

toekomstbestendig te zijn moet een kerkgebouw worden afgestoten. 
 

 

Tenslotte 

Als u vragen heeft over deze jaarrekening dan wel nadere inzage wil hebben in de details van 

deze jaarrekening, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester, Paul Kapteyn, via 

penningmeestercvk@goedebron.nl. De jaarrekening ligt gedurende de week van 16 mei tot en 

met 21 mei 2022 ter inzage voor u als gemeentelid. 
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