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Protestantse gemeente te Julianadorp
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2019

2 Verslag van het college van kerkrentmeesters
De gegevens zijn ingevoerd in het nieuwe FRIS-format.

Bij het Quotum-formulier constateer ik, dat (anders dan in voorgaande jaren) er geen rekening 
mee wordt gehouden met de doorstuur van de collecten van de diaconie. Collecten diaconie 
worden dan aangeslagen bij kerkrentmeesterlijk en bij diaconaal quotum. Door mij is gekozen om 
de ontvangen collecten bij opgave direct te verminderen met de later afgedragen gelden aan de 
diaconie. (Saldering)

Verder zijn de inkomsten uit verhuur aanzienlijk verbeterd.
De kosten aan onderhoud zijn erg gering gebleven.
De inkomsten Landbouwstraat 2a zijn laag. (wel conform begroting) Het pand is nu onbewoond. 
De kosten energie Kerkgebouw zijn hoog. Jaar 2018 was erg laag, omdat de meter Parkstraat 12 
1 jaar op nul stond. Correctienota's volgden. Nota’s worden na ontvangst jaarrekening nog 
bekeken.
Nieuw zijn de posten inkomsten en uitgaven Buffet. Voorheen was alleen een saldo voldoende. 
Ook bij de Fakkel zijn posten inkomsten en uitgaven opgevoerd, in plaats van alleen een saldo- 
opgave.
De post ontvangen bankrente is conform de verwachting weer lager. Lagere opbrengst deposito’s. 
De post ontvangen rente hypotheek is dit jaar voor het laatst. De lening is in december geheel 
afgelost.

Pioniersplek:
De eerste 2 maanden pioniersplek 2019 komen geheel ten laste van PKN Jdorp. En worden uit 
het fonds Pioniersplek gehaald.
Vanaf september is er weer een pionier (Wilko Nijkamp). Deze kosten worden gedeeld: 6000 voor 
PKN-Jdorp, 8000 voor PKN-landelijk en 4000 voor de Maatschap. Zowel de PKN als de 
Maatschap voor Welstand hebben de toegezegde bijdragen gestort.
De bedragen van 8000+4000= 12000 zijn bijgeschreven bij het fonds Pioniersplek. Ook de 
toegezegde bijdrage voor kosten voor coaching (begroot 1800) is ontvangen en bijgeschreven bij 
het fonds Pioniersplek.
Van sept. tot sept. loopt het subsidiejaar. Te weinig verbruikte gelden kunnen weer ingevorderd 
worden. Verantwoording aan PKN en Maatschap achteraf is verplicht.

De aanloopkosten en de werkelijke kosten voor de pioniersplek vanaf september worden ook uit 
het fonds Pioniersplek gehaald.


