Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren
gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in
Nederland.
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Hervormde Gemeente te Holten
Telefoonnummer: 0548 361727 RSIN/Fiscaal nummer:
002693501
Website adres:
www.hervormdholten.nl
E-mail:
kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Adres:

Boschkampsstraat 6

Postcode:

7451 GC

Plaats:
Holten
De Protestantse gemeente te Holten 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).
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
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 Holten.
B. 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 31 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 8 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).
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.
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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 Nederland (PKN) is te vinden middels:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de onze website onder ‘ANBI’ vindt u het beleidsplan 2017 van de Hervormde Gemeente.

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 treft u hieronder aan.
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.
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke
activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie,
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster,
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk
werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.
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Financiën Hervormde Gemeente Holten
Het beleid van het college van Kerkrentmeesters is er opgericht de pastorale taken van onze
gemeente zo goed mogelijk financieel te ondersteunen, nu en in de toekomst.
De gemeente is in financiële termen rijk en arm te gelijk. Rijk omdat wij de nodige bezittingen hebben
zoals de kerk met orgel, gebouw Irene, de pastorieën en landbouwgrond. Arm omdat we elk jaar net
kunnen rondkomen, maar onvoldoende opzijzetten voor benodigd toekomstig groot onderhoud van
gebouwen en orgel. Voor groot onderhoud zijn dan extra geldwervingsacties nodig.
De veiling en boekenmarkt is een jaarlijks terugkerende fondsen wervingsactiviteit. De opbrengsten
gaan rechtstreeks naar fondsen. Ieder jaar wordt een nieuwe bestemming gekozen.
Voor de jaren 2017 t/m 2020 zijn twee gebeurtenissen van (financieel) groot belang voor de
gemeente:
a. Het vertrek van Ds. Gijsen eind 2016 en komst van Ds. Van Sandijk (0,8 fte) in mei 2018.
b. De restauratie van het orgel en het binnen schilderen van de kerk, met bijbehorend
grootonderhoud
De wisseling van predikant heeft een achterstand in de pastorale zorg veroorzaakt. In financiële
termen waren de uitgaven in 2017 en 2018 hierdoor aanmerkelijk lager. Voor 2019 en 2020 is extra
pastorale zorg voorzien door hulpdiensten van ds. Van der Wal.
In april 2019 is het gerestaureerde orgel in een fris geschilderde kerk opnieuw in gebruik genomen.
De werkzaamheden waren gestart in 2018. De restauratie heeft € 197.000 gekost, begroot was €
200.000. In 2017 is door aanvullende fondsenwerving ruim € 100.000 opgehaald voor de restauratie
van het orgel. Tijdens de werkzaamheden bleek extra grootonderhoud aan de kerk nodig voor o.a.
pilaren, balustrades, en ruim 60 ruitjes moesten vervangen worden. Hierdoor heeft het onderhoud de
kerk € 87.000 gekost, begroot was € 50.000. Het is een prachtig geheel geworden.
De kosten voor de restauratie aan het orgel, onverwachte bouwkundige voorzieningen en het
schilderen van de kerk zijn grotendeels ten laste van de gespaarde fondsen voor onderhoud
gekomen. In de cijfers is dit te lezen door hoge kosten voor gebouwen en gelijktijdig de onttrekking
uit de fondsen.
Gebouw Irene heeft in 2019 meerdere maanden dienstgedaan als noodlocatie voor het opbaren van
overledenen. Hierdoor zijn de huuropbrengsten incidenteel hoger.
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de inkomsten en uitgaven over meerdere jaren
weer, 2017,2018 en 2019 gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekeningen, 2019 op de vastgestelde
begroting.

Bedragen * € 1000
Inkomsten uit vermogen (Verhuur; pacht; rente)
Actie kerkbalans (bijdragen leden)
Collecten en solidariteitskas
Overige baten (kerkblad; saldo horeca Irene enz)
Totaal inkomsten
Pastoraat (Dominees en pastoraal werkers)
Salarissen (Organist; administratie en beheer Irene)
Gebouwen (energie, verzekering, onderhoud enz)
2018/2019 incl. orgel restauratie en schilderen kerk
Bijdragen (Landelijke kerk en commissies)
Kerkelijke activiteiten
Administratie en beheer (ICT, drukwerk, bank enz)
Reservering/onttrekking fondsen
Totaal uitgaven
Saldo inkomsten en uitgaven

2017
71
198
18
35
322

2018
58
197
19
38
312

2019
59
197
20
38
314

Begroting
2020
45
191
16
29
281

114
51
22

140
51
218

149
54
157

165
59
39

16
4
41
49
297

19
4
15
-144
303

18
4
17
-93
306

18
6
15
-8
294

25

9

8

-13

De reguliere inkomsten van de gemeente bestaan 2/3 uit de bijdragen van de leden via actie
kerkbalans, de exploitatie van Irene is per jaar sterk verschillend en zichtbaar in de verhuurinkomsten
en overige baten. De rente-inkomsten dalen gestaag wegens de nog steeds lage rentestanden en de
afname van de liquide middelen in 2018 en 2019.
Ontwikkeling leden aantallen

Lidmaten
Doopleden
Totaal aantal Leden

Ultimo
2017
1.301
1.110
2.411

Ultimo
2018
1.247
1.082
2.329

Ultimo
2019
1.224
1.059
2.283

De daling van het aantal leden komt voortuit de ontkerkelijking van jongere generaties en het
overlijden van oudere leden. Het is mooi om te zien dat de leden individueel bereid zijn om meer bij
te dragen en zo de inkomstendaling gedeeltelijk kan worden op gevangen.
Wilt u meer informatie over de financiële positie van de kerk neem dan contact op met het kerkelijk
bureau om een afspraak te maken daar is voor leden de volledige jaarrekening en begroting ter
inzage.
Namens het college van Kerkrentmeesters
Dirk Jansen
Penningmeester
Juni 2020

