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Protestantse Gemeente Lelystad.

BEGROTING 2O2O

Aan de Kerkenraad.

Hierbij bieden wij u de begrotíng aan van de Protestantse Gemeente Lelystad voor het jaar 2020.
Evenals bij het opstellen van de begrotingen in de voorgaande jaren, is de begroting 2020 in
hoofdlijnen op dezelfde wijze samengesteld.
Het uitgangspunt is daarbij om de kosten zo veel als mogelijk is in evenwicht te brengen met de reëel
te venruachten inkomsten.
Voor deze te venuachten inkomsten zijn wij geheel afhankelijk van vrijwillige toezeggingen van onze
leden en van wekelijkse giften van in hoofdzaak deze zelfde leden in de collecten tijdens de
erediensten. Evenals in het jaar 2019, moeten wij ook in het begrotingsjaar 2020 rekening houden met
het dalende aantal (betalende) leden en de vermindering van het deelnemen aan de erediensten. Een
en ander heeft tot gevolg dat wij met een lager bedrag aan inkomsten in 2O2O rekening moeten
houden.

Reeds met de aktie Kerkbalans 2019 zijn er al wat aanpassingen gedaan in de wijze van de fondsen-
werving. Gedurende het jaar 2019 hebben er veel gesprekken plaats gevonden met de Diaconie en
o.a. medewerkers van de landelijke organisatie van de PKN om tot een andere manier van
fondsenwerving te komen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de beide colleges
(CvK,Diaconie) een voorstel aan de Kerkenraad hebben gedaan om tot een geheel nieuwe aanpak te
komen van o.a. de jaarlijkse actie Kerkbalans. Te zijner tijd zult u de resultaten hiervan ervaren.

Bij het samenstellen van deze begroting hebben wij ook gebruik gemaakt van de berekeningen zoals
die zijn opgenomen in de 'Meerjaren Begroting2017 tot en met 2021'. Voor de berekeningen van de
uitgaven met betrekking tot het pastoraat, zijn wij uitgegaan van de actuele situatie van 1 predikant
(100%), 1 ouderenpastor (66,67%), en I jongerenpastor (SS,56%).

Naast een zo zorgvuldig mogelijk begroten en afirvegen van alle uitgaven zijn wij er toch niet in
geslaagd om tot een sluitende begroting te komen. Desalniettemin is het College van mening dat met
de thans voorliggende begroting 2020 en de in gang gezette nieuwe vormen van fondsenwerving er
voldoende reden is om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

U mag erop rekenen dat het College van Kerkrentmeesters alles in het werk zal stellen om ook in het
nieuwe begrotingsjaar 2020 zo zorgvuldig mogelijk met de haar opgedragen taken zal omgaan.

Het College van Kerkrentmeesters van de PGL verzoekt u dan ook om uw instemming te verlenen aan
de thans voorliggende begroting 2020

Namens het College van Kerkrentmeesters PGL

Ben Gerritsen, penningmeester



TOELICHTING OP DE BEGROTING 2O2O

ln de daarvoor bestemde rubrieken zijn de diverse deelbegrotingen en budgetten opgenomen van de
verschillende commissies en taakgroepen zoals o.a. het Pleintje, de taakgroep Vorming & Toerusting,
de Cantorij, de taakgroep Pastoraat, de Taakgroep publiciteit en de commissie Watenrvijkvieringen.

Huisvestinqskosten:

Exploitatie kerkgebouw.
De kosten van exploitatie zullen hoger uitkomen. Dit houdt in hoofdzaak verband met een verhoging
van de post salarissen en vergoedingen. Deze verhoging is enerzijds een verhoging i.v.m. c.a.o
maatregelingen en anderzijds een uitbreiding van uren die ook zichtbaar zal zrln in het verslagjaar
2019. De overige kosten zijn nagenoeg gelijk aan die van het jaar 2019.

AfschrUvinq inventaris.
De afschrijving inventaris is iets hoger dan in 2019. Dit houdt verband met het feit dat er in het jaar
2019 diverse investeringen zijn gedaan die nu in de afschrijving meelopen.

Pastoraat- en Gemeentekosten :

Pastoraat:
Zoals in de inleiding al is aangegeven hebben wij bij het opstellen van deze begroting voor het jaar
2020 gerekend met de actuele situatie met betrekking tot de nu in dienst zijnde voorgangers. Mogelijk
is wel dat hier na een evaluatie nog wijzigingen in kunnen komen.

Met ingang van 1 januari 2020 is de omslagregeling predikantstraktementen door de kleine synode
gewijzigd. Deze wijziging houdt in dat de bezettingsbijdrage per fulltime predikant is verhoogd van
€ 86.508,00 per fte naar € 89.250,00 per fte. De kosten van de ouderenpastor en jongerenpastor zijn
gebaseerd op de salariskosten zoals die contractueel met betrokkenen zijn overeengekomen. Ook is
hierbij rekening gehouden met de voor betrokkenen geldende c.a.o. De betreffende bedragen kunt u
vinden op pagina 2 van de specificaties begroting 2020. Ookvindt u daar de kosten van de
vervangingsverzekering predikant, de kosten van de vakantle- en andere preekbeurten en een post
voor overige kosten van de predikant.

Quota en solidariteitskas:
Het teruglopend aantal gemeenteleden heeft mede tot gevolg dat met name de afdracht voor de
solidariteitskas iets lager zal zijn dan het bedrag van de begroting 2019. Het bedrag van de quota blijft
nagenoeg het zelfde. De heffingsgrondslag van het te betalen quotum 2020 wordt gevormd door de
inkomsten over het boekjaar 2018.

Jeuqdwerk:
De bijdrage aan 't Pleintje is een vast bedrag ter ondersteuning van de dagelijkse gang van zaken.

Abonnementen en contributies:
Deze post is ongewijzigd ten opzichte van 2019.

Gemeente- en overiqe kosten:
Dit betreft overige pastoraatkosten en kosten erediensten, V&T, zangdiensten, publiciteit, en bijdragen
aan diverse activiteiten in de gemeente. Voor een specificatie zie onder Gemeente- en overige kosten
op het blad van de specificaties begrotin g 2020 pagina 2.
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Beheer:

Salarissen en vergoedingen:
Deze kosten zijn iets hoger in verband met c.a.o.ontwikkelingen. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn er
geen wijzigingen voorzien in de omvang van de bestaande overeenkomsten.

Adm in istratie- en beheerskosten :

Deze kosten blijven op hetzelfde niveau.
De salarisveniverking van koster, administratief personeel en overige kerkelijke medewerkers wordt
gedaan door administratiekantoor De Jong & Laan te Dronten. Dit kantoor verzorgt tevens de
accountantscontrole van de jaarrekening.

De salarisadministratie van bovengenoemde medewerk(st)ers wordt door de penningmeester zelf
gedaan.

Drukwerk en kantoorbenodiodheden:
Deze kosten zijn hoger opgenomen in verband met mogelijk extra kosten vanwege o.a. het nieuwe
logo.

Kerkblad:
Voor zover nu bekend zullen er geen ingrijpende wijzigingen plaats vinden. De extra uitgaven van het
kerkblad gemeente breed passen binnen de voorliggende begroting.

Comm issie fondsenwervinq :

Overeenkomstig een besluit van de kerkenraad op 30 september 2019 met betrekking tot de nieuwe
vorm van fondsenwerving is een bedrag van € 10.000,00 opgenomen voor professionele
ondersteuning van de commissie.

Communicatie:
Met betrekking tot de communicatie zijn er in 2019 al grote stappen gezet o.a. met het vernieuwen van
de "site" van onze gemeente. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van externe ondersteuning door
het bureau Burnio marketing & communicatie uit Veenendaal. Voor een verder vervolg in 2020 is er
een bedrag van € 10.000,00 opgenomen.

Collecten en biidraqen:

VrUwillioe biidraqen:
Zoals reeds in de inleiding is aangegeven hebben wijte maken met een teruglopend aantal
bijdragende leden. Wij spreken de hoop uit dat de aktie Kerkbalans 2O2O metde eerder genoemde
aanpassingen in de fondsenwerving zijn vruchten zal atwerpen en wij ondanks een teruglopend aantal
bijdragende leden toch op het bedrag van de begroting 2020 zijnde€246.516,00 zulten uitkomen.

Collecten en qiften:
Voor zover nu te overzien zullen de inkomsten van de collecten in 2019 ongeveer uitkomen op, of iets
boven hetgeen in de begroting 2019 is opgenomen. Voor het jaar 2020 gaan wij uit van een iets lager
bedrag.

lnterest:
De deposito's hebben een vaste rente voor de komende jaren al naar gelang van de termijn van
vastlegging. Dit betekent dat de begrote rente baten vrijwel in zijn geheel vast staan. ln februari 2020
valt er één spaarcontract vrij. ln verband met de te venryachten lagere rente opbrengst br1 het opnieuw
afsluiten vàn een spaarcontract, hebben wij het bedrag van de te ontvangen rente
d ienovereenkomstig verlaagd.


