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1. Inleiding 
 

In de vergadering van de kerkenraad d.d. 9 november 2015 is de meerjarenbegroting 2016-

2020 besproken aan de hand van een memo van het College van Kerkrentmeesters (CvK). In 

die memo heeft het college een aantal punten (niet limitatief) benoemd, die zouden kunnen 

leiden tot de noodzakelijke sluitende (meerjaren)exploitatie.  

Voor een sluitende exploitatie geldt het principe van de kasstroom; er wordt niet meer geld 

uitgegeven dan er binnenkomt. 

 

De kerkenraad heeft ingestemd met het instellen van een werkgroep bezuinigingen, met als 

opdracht om genoemde punten uit te werken en te komen met aanbevelingen. De werkgroep 

rapporteert aan het CvK, die vervolgens de resultaten zal voorleggen aan de kerkenraad ter 

besluitvorming. 
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2. Benoemde punten voor nadere uitwerking 
 

De volgende punten zijn door het College van Kerkrentmeesters aangedragen voor nadere 

uitwerking:  

1. bij afloop pachtcontracten besluiten of we verkopen of nieuwe erfpachtcontracten 

afsluiten; verkoop leidt tot herstel van onze liquide positie, maar heeft als nadeel dat 

onze inkomsten uit ongebouwde eigendommen (licht) zullen afnemen 

2. als de huur van de pastorie in Angerlo wordt opgezegd (wordt medio 2016 duidelijk en 

medio 2017 loopt contract af) een besluit over verkoop, welke volgens ons college niet te 

vermijden is vanwege derving huurinkomsten en achterstallig onderhoud; nadeel hierbij 

is, dat er voor de jeugd weer een nieuwe plek moet worden gevonden (de jeugdraad is 

vóór de verhuizing naar de pastorie overigens op dit punt gewezen) 

3. het verkopen van de pastorie in Doesburg als de huidige predikant een beroep naar 

elders aanneemt 

4. moeten/kunnen wij twee kerkgebouwen in eigendom houden? 

5. vermindering van de contracturen van de cantor/organist 

6. het verlagen van de predikantsformatie als de huidige predikant een beroep naar elders 

aanneemt. 

 

Deze punten betekenen niet, dat er op andere onderdelen geen bezuinigingen te halen zijn. 

Deze onderdelen zijn echter minder substantieel van invloed op de exploitatie. Dat neemt 

niet weg, dat ook kritisch naar deze kleinere posten moet worden gekeken. 

Om de inkomsten voor de komende jaren (trachten) te vergroten zullen door het CvK 

voorstellen worden gedaan door middel van het plan geldwerving lange termijn. 
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3. Uitwerking benoemde punten 

3.1 Pachtovereenkomsten 

We bezitten circa 12 hectare grond. Verreweg het grootste gedeelte, circa 11 hectare, is 

(regulier) verpacht aan een boer in Didam. Regulier wil zeggen, dat deze grond niet ‘vrij’ te 

verkopen is. De overige grond betreft grotendeels grond onder woningen in Angerlo; de 

bewoners betalen jaarlijks een erfpachtcanon aan onze gemeente. In de periode 2016 t/m 

2019 lopen deze erfpachtcontracten af; de nieuwe contracten geven een aanzienlijke stijging 

in de erfpachtcanons (circa het tienvoudige van nu). 

3.1.1 Huidige situatie en opbrengsten 

Hier stonden namen van mensen die eigenaar zijn van een woning waarop erfpacht moet 

worden betaald. Ik (vz Cvk) vind het niet juist deze namen zichtbaar te maken. 

  

3.1.2 Schatting opbrengsten 2020 

De opbrengsten van de los land pacht, de pachtovereenkomst < 1 ha, de tuinhuur en de 

huur onbebouwd zullen. voor zover wij kunnen overzien, niet substantieel wijzigen. 

 

De huidige opbrengsten van onze erfpachtgronden is 1.931,06 euro. In de periode 2016 t/m 

2019 zullen deze opbrengsten een positieve invloed hebben op de exploitatie van minimaal 

8.950 euro. 

3.1.3 Mogelijkheden verkoop 

De los land pacht is ‘eeuwigdurend’; deze grond is nu voor 60% van de waarde te verkopen 

aan een andere kerk. Vrije verkoop voor 100% van de waarde is eerst mogelijk als de huidige 

pachter er mee stopt en geen erfopvolger heeft. 

De pachtovereenkomst < 1 ha loopt eind oktober 2016 af en zou dan verkoopbaar kunnen 

zijn. Uitgaande van 50.000 euro per hectare zou de opbrengst 28.225 euro zijn. 

De gronden met erfpacht kunnen aan de eigenaren van de woningen worden verkocht voor 

60% van de waarde. Dit leidt tot een prijs van 120 euro per m2 en een opbrengst voor 3.023 

m2 van 362.760 euro. 

De mogelijke opbrengsten van de gronden tuinhuur en huur onbebouwd zijn onbekend en 

laten we hier buiten beschouwing. 

3.1.4 Gevolgen verkoop 

De gevolgen van verkoop is vrijkomend vermogen dat, uitgaande van een sluitende 

exploitatie, beschikbaar is voor herbelegging.  

Bij niet vrije verkoop (60% van de waarde) zou de verpachte grond het volgende opleveren: 

(11.0980 ha + 0.5645) x 50.000 euro x 60% = 349.875 euro; de vrije verkoopwaarde (100%) 

is dan 583.125 euro. Het huidige rendement ten opzichte van de vrije verkoopwaarde is 

1,12%. 

Bij niet vrije verkoop (60% van de waarde) zou de erfpacht grond het volgende opleveren: 

3.023 m2 x 200 euro x 60% = 362.760 euro; de vrije verkoopwaarde (100%) is dan 604.600 
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euro. Het huidige rendement ten opzichte van de vrije verkoopwaarde is 0,32%; in 2020 zal 

datzelfde rendement 1,8% bedragen. 

 

Als alle grond voor 60% van de vrije verkoopwaarde zou worden verkocht, levert dat 712.635 

euro aan herbelegbaar vermogen op. Om vanaf 2020 hetzelfde rendement te kunnen krijgen 

(circa 17.500 euro) moet dit kapitaal worden herbelegd voor 2,5%. 

3.2 Pastorie Angerlo en Wehmerhof 

Er is veel achterstallig onderhoud aan de pastorie. In de MJB wordt jaarlijks 1.500 euro 

geraamd (alleen voor klein onderhoud). Het onderhoudsfonds Galluskerk is voor het gehele 

Gallusterrein bedoeld. Op basis van een eerder besluit worden de werkelijke 

onderhoudskosten jaarlijks gedekt uit een onttrekking aan het onderhoudsfonds. 

Op dit moment wordt de pastorie gehuurd door de Protestantse Kerk in Nederland 

(steunpunt Zuidoost); de jaarlijkse opbrengst is zo’n 11.000 euro. Er zijn signalen dat het 

steunpunt gaat worden afgestoten. Het huidige huurcontract loopt tot 1 juli 2017; één jaar 

vóór het aflopen van het contract moet de PKN helderheid geven over eventuele verlenging 

van het huurcontract. Inmiddels is dit gebeurd en het huurcontract loopt af op 01 juni 2017. 
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3.2.1 Beschouwing opties 

Zowel de pastorie in Angerlo (PA) als de Wehmerhof (WH) zijn in eigendom en staan samen met de 
Galluskerk (GK) op eigen grond. Volgens onderstaande schets lijkt dit 1 kavel te zijn. 
 

 

Voor beide objecten geldt dat er verschillende opties zijn om dit eigendom voort te zetten in de 
toekomst, met daarbij verschillende voor- en nadelen.  Denk hierbij aan:  
1. Laten zoals het is 
2. Verkopen 
3. Zelf gebruiken met andere bestemming 
4. Verhuren extern  
5. Verkopen aan de Stichting Behoud Galluskerk (Stibega). 
 
Bij deze opties hoort een kosten/baten plaatje, maar ook andere voor- en nadelen welke niet direct 
in geld kunnen worden uitgedrukt en raken aan de functie die het gebouw heeft of kan hebben voor 
de kerkgemeenschap. Een eerste opsomming van mogelijkheden, deels voorzien van specifieke voor- 
of nadelen van de combinatie van opties volgt hieronder. 
 Tijdens de brainstorm sessie hierover kwamen nog andere aspecten op tafel. Verdere 

uitwerking hiervan kan een ander licht werpen op de (on)mogelijkheden om genoemde 

opties verder vorm te geven. Zo is er genoemd: het gehele terrein met GK, PA en WH 

opnieuw inrichten en verdelen, waardoor apart gebruik, verhuur, verkoop, alsmede 

afsplitsing van (bouw)kavel(s) en/of nieuwbouw van aparte jeugdruimte mogelijk 

wordt. 

 PA verhuren met “pastoraal” doel: 

 teruggekeerde missionarissen tijdelijk huisvesten 

 vluchtelingen 

 jongerenwoongroep 

 ouderenwoongroep. 

 Andere verhuur opties voor PA: 

 verhuur met woonbestemming i.c.m. koster/WH beheer functie 

 als bedrijfsruimte verhuren. 

 Verhuur WH intensiveren, met of zonder concessies aan eigen gebruik. 

 WH geschikt maken voor gebruik als jeugdruimte, door verbouwing/dakkapel/zolder. 
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3.2.2 Pastorie Angerlo 

In de opties zoals hierna beschreven zijn de kosten en baten, voor- en nadelen, randvoorwaarden en 

consequenties uitgewerkt. 

PA optie 1, laten zoals het is 
Kosten/jaar:  € 15.000,- (opgebouwd uit 5.000 voor onderhoud en verzekering, 5.000 als bijdrage 

in het onderhoudsfonds voor groot onderhoud, en 5.000 energiekosten); de 
werkelijke energie kosten zijn waarschijnlijk nog hoger, omdat er slechte isolatie en 
achterstallig onderhoud is. 

Baten/jaar:  € 10.000,- t/m 6-2017, daarna als bestaand pand met bestaande gebruikers als jeugd 
(zolder)  € 0,- 

Nadelen: Groot karakteristiek pand op veel eigen grond wordt niet optimaal benut, waardoor 
het vermogen niet maximaal rendeert. 

Voordelen:  Jeugd heeft eigen ruimte. Geen investeringen. 
 
PA optie 2, Verkopen, na afloop huurcontract (eventueel i.c.m. verkoop GK aan Stibega) 
Kosten/jaar:  € 0,- 
Baten: Opbrengsten of nuttig gebruik van eenmalig € 150.000,- ; voor de PA met erfpacht op 

grond van PGAD + € 3000,-/jaar. 
Extra baten: 2 kavels à 400 m2 à € 200,- = € 160.000,- 
Voorwaarden: Bouwvergunning op kavels. 
  Inrit vanaf Dorpsstraat maken (vergunning). 
  Vergunning nodig voor herinrichting van het kavel met monument. 
Gevolg: Nieuwe jeugdruimte in Angerlo of Doesburg, huren of WH verbouwen. 
Nadelen: Geen eigen jeugdruimte meer (eventueel in WH onderbrengen).  

Gebruik door derden als eigenaar i.c.m. gebruik WH als PGAD.  
Doorbreken eenheid van kerkgebouw en pastorie op één terrein.  
Aanzicht terrein (kerk en PA) blijft wel intact. 

Voordelen:  Geeft mogelijkheid voor herinrichting perceel en afsplitsen van kavel(s) met 
bouwbestemming. 

 
PA optie 3, Geschikt maken en gebruiken als bijvoorbeeld pastorie 
Kosten/jaar:  €10.000,- na investering van circa € 200.000,- 
Baten/jaar:  € 7.000,- als huur opbrengst  
Voorwaarde:  Kan alleen bij verkoop van de Pastorie Doesburg (deel opbrengst nodig voor 

investering). Predikantswissel met nieuwe fulltime/parttime predikant (met gezin). 
Nadelen: Geen eigen jeugdruimte meer (eventueel in WH onderbrengen). Perceel zal deels 

anders worden ingericht, met beperkingen voor gebruik WH.  
Voordelen:  Karakteristieke combinatie van kerk en pastorie wordt hersteld. Geeft mogelijkheid 

voor herinrichting perceel en afsplitsen van kavel(s) met bouwbestemming. 
Stelling:  in 2020 alsnog verkopen; heeft in de periode 2016-2019 € 40.000 gekost; dan alsnog 

optie 2. 
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PA optie 4:  Verhuren extern 
Kosten/jaar:  € 10.000,- na investering van circa € 200.000,- 
Baten/jaar:  € 10.000,- als huur opbrengst (levert per saldo dus niets op). 
Nadelen: Geen eigen jeugdruimte meer (eventueel in WH onderbrengen). Perceel zal deels 

anders worden ingericht, met beperkingen voor gebruik WH. 
Voordelen:  Geeft mogelijkheid voor herinrichting perceel en afsplitsen van kavel(s) met 

bouwbestemming.  

3.2.3 Wehmerhof  

In de opties, zoals hierna beschreven, zijn de kosten, baten en voor- en nadelen verder uitgewerkt. 
 
WH optie 1, Laten zoals het is 
Kosten/jaar:  € 3.000,- 
Baten/jaar:  € 1.000,-  
Nadelen: Samen gebruik met optie PA 2,3,4 vraagt aanpassingen. 
Voordelen:  Belangrijke sociale functie blijft bestaan. 
 
WH optie 2, Verkopen 
Kosten/jaar:  € 0,- 
Baten Opbrengsten of nuttig gebruik van eenmalig € 50.000,-  voor de WH op eigen grond, 

eventuele afsplitsing kavels niet mee gerekend. 
Nadelen: Geen ruimte voor activiteiten buiten de kerkdienst.  

Gebruik door derden als eigenaar i.c.m. gebruik PA als PGAD.  
Door inrichting perceel legt een splitsing beperkingen op voor ander gebruik. 

Voordelen:  Geeft mogelijkheid voor herinrichting perceel en afsplitsen van kavel(s) met 
bouwbestemming. 

 
WH optie 3, Geschikt(er) maken voor meer doeleinden en verhuur: 
Kosten/jaar:  € 5.000,- na investering van circa € 15.000,- 
Baten/jaar:  € 2.000,- als huuropbrengst, eventueel + kosten jeugdruimte. Weegt niet op tegen 

investering. 
Nadelen: Minder ruimte voor activiteiten buiten de kerkdienst.  

Gebruik door derden als huurder i.c.m. gebruik PA als PGAD of andere eigenaar.  
Door inrichting perceel zijn er beperkingen voor ander gebruik. 

Voordelen:  Kan goed i.c.m. aanpassing voor jeugdruimte (zolder WH met dakkapel?). 
 
WH optie 4:  Verhuren extern 
Kosten/jaar:  € 5.000,- na investering van € 0,- tot € 10.000,- 
Baten/jaar:  € 8.000,- als huuropbrengst 
Nadelen: Geen ruimte voor activiteiten buiten de kerkdienst.  

Gebruik door derden als huurder i.c.m. gebruik PA als PGAD.  
Door inrichting perceel zijn er beperkingen voor ander gebruik.  
Geen Alternatief voor jeugdruimte. 

Voordelen:  Geeft mogelijkheid voor herinrichting perceel en afsplitsen van kavel(s) met 
bouwbestemming. 
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WH optie 5, Verkopen aan Stibega en terug huren naar behoefte: 
Kosten/jaar:  € 5.000,- na investering van circa € 15.000,- 
Baten/jaar:  € 2.000,- als huuropbrengst, eventueel + kosten jeugdruimte. Weegt niet op tegen 

investering 
Nadelen: Minder ruimte voor activiteiten buiten de kerkdienst.  

Gebruik door derden als huurder i.c.m. gebruik PA als PGAD of andere eigenaar.  
Door inrichting perceel zijn er beperkingen voor ander gebruik 

3.3 Pastorie Doesburg 

Na het vertrek van ds. Harry Pals heeft de PGAD dit pand in volledig eigendom. Destijds was 

de eerste optie om het pand te verkopen (voor 30% eigendom van de PGAD) en voor een 

nieuwe predikant een pand/pastorie in de huursector te zoeken. Omdat dit niet lukte, is 

gekozen voor aankoop van het 70% gedeelte van de familie Pals. 

Voor de aankoop van het gedeelte van Pals is uitgegaan van een waarde van 400.000 euro. 

Onze kerk heeft 280.000 euro betaald om het gehele eigendom te verwerven. 

3.3.1 Baten en lasten: 

In onderstaande tabel zijn de baten en de lasten van de afgelopen 3 jaren weergegeven. 

  

3.3.2 Beschouwing 

Het Rijk is bezig met wetgeving voor Verenigingen van Eigenaren, waarbij door de VVE een 

minimumbedrag onderhoud en herstel wordt gereserveerd. De hoogte van dat bedrag wordt 

vastgesteld op basis van een meerjarenonderhoudsplan of 0,5 procent van de 

herbouwwaarde van het appartementengebouw. 

 

De herbouwwaarde van de pastorie is door de verzekeraar (Donatus) vastgesteld op 501.000 

euro. Het door het Rijk genoemde minimumbedrag op basis van 0,5% wordt dan 2.505 euro. 

In de meerjarenbegroting gaan wij uit van 3.500 euro voor onderhoud per jaar. Je zou 

kunnen stellen dat 3.000 euro per jaar (inclusief kleine onderhoudskosten) moet volstaan. 

 

De systematiek zou dan zijn, dat jaarlijks een bedrag van 3.000 euro voor onderhoud wordt 

begroot. Wordt er in enig jaar minder uitgegeven, wordt het restant in een voorziening groot 

onderhoud geplaatst. Als er meer wordt uitgegeven, wordt een bedrag aan de voorziening 

onttrokken. Op deze wijze komt er jaarlijks een vast bedrag voor onderhoud in de 

exploitatierekening. 

2015 2014 2013

onderhoud 3.489,60  2.996,19  3.713,06  

verzekeringen 381,00     439,92     -            

belastingen 545,71     620,29     -            

overige -            -            1.081,37  

saldo lasten 6.431,31  6.070,40  6.807,43  

woonbijdrage 6.840,00  6.840,00  6.534,00  

saldo 408,69     769,60     -273,43    
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3.3.3 Mogelijkheden bezuiniging 

Het verkopen van de pastorie is alleen aan de orde als de huidige predikant een beroep 

elders zou aannemen.  

Bij de komst van Ds. Chris Kors was de insteek van het CvK om een huurwoning te zoeken. 

Als bij het vertrek van Ds. Kors dit uitgangspunt weer wordt opgepakt, kan de pastorie 

worden verkocht. 

De huidige WOZ-waarde van de pastorie is 366.000 euro. In het algemeen ligt de WOZ-

waarde iets lager dan de vrije verkoopwaarde. Een opbrengst tussen 375.000 en 400.000 

euro lijkt reëel. 

 

Bij de komst van een nieuwe predikant moet weer een passende woning worden gezocht. De 

huur voor een dergelijke woning zal al gauw 1.000 euro per maand gaan kosten. Bij een 

maandelijkse woonbijdrage van de predikant, resteert er onder de streep een saldo lasten 

van bijna 5.000 euro. 

Overigens heeft dit een nadrukkelijke samenhang met de formatie predikantsplaats die onze 

gemeente na het vertrek van Ds. Kors zou kunnen betalen. Stel dat dit maar 0,5 of 0,6 zou 

zijn, dan is het maar de vraag of die predikant in Doesburg komt wonen. 

3.4 Kerkgebouwen 

Wij bezitten nu twee prachtige monumentale kerkgebouwen, de Galluskerk in Angerlo en de 

Martinikerk in Doesburg. Rond beide gebouwen zijn stichtingen actief die voor het beheer en 

onderhoud zorgen. Het CvK heeft overeenkomsten met beide stichtingen gesloten. De 

stichtingen zijn gemandateerd om de rijkssubsidies aan te vragen en samen met inkomsten 

uit fondsenwerving te zorgen voor het onderhoud aan de kerkgebouwen. Het CvK betaalt 

jaarlijks een vaste bijdrage aan de stichtingen en heeft daarnaast alleen wat kosten voor 

klein onderhoud. 

Qua erediensten is de verdeling dat er in de Galluskerk één dienst per maand wordt 

gehouden. Daarnaast zijn er nog enkele extra diensten tijdens hoogtijdagen. 

Bij de uitwerking worden beide kerkgebouwen nader beschouwd. Uitgangspunt is dat er in 

ieder geval één kerkgebouw in eigendom blijft. 

3.4.1 De Galluskerk 

De situatie houden zoals het nu is. 

 De kerkelijke gemeente is eigenaar van het gebouw. 

 De Stichting Behoud Galluskerk (Stibega) onderhoudt de kerk voor een vast bedrag per 

jaar. 

 

Er is een ruime onderhoudspot (uit die pot wordt ook het onderhoud van de Angerlose 

Pastorie en de Wehmerhof bekostigd). 

 

Inkomsten verhuur: €    500,-. 

Kosten:   € 4.250,-. 

Saldo:   € 3.750,- (negatief). 
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Verkopen aan Stibega of anderen. 

Voordelen: 

 Geen extra kosten of andere tegenvallers. 

 Kerk terug huren voor 14 diensten per jaar: 14 * € 150,00 = € 2.100,-. 

 Als we in de wintermaanden hier 15 weken gaan kerken wordt dat:  

24 * € 150,- = € 3.600,-. 

Echter de stookkosten van de Martinikerk (€ 50.-  per uur) wegen dan niet op tegen het 

huren van de Galluskerk. 

De mogelijkheid bestaat om de (geringe) vrijwilligersvergoeding mee te verkopen, echter het 

werk in de Wehmerhof omvat het grootste deel van het werk van deze vrijwilliger.  

 

Nadelen: 

 De kerk wordt  voor € 1,- overgenomen plus een flink deel van het gereserveerde bedrag 

voor groot onderhoud (“bruidsschat”)  . 

 Problematische verdeling van de grond waar de kerk op staat en rondom liggende 

perceel. 

 We hebben dan geen eigen verhuur mogelijkheden meer (is op dit moment ook vrijwel 

nihil). 

Inkomsten verhuur: €        0,-. 

Kosten:   € 3.600,-. 

Saldo:   € 3.600,- (negatief). 

(extra inkomsten/ voordeel: eenmalig valt het resterende bedrag van de onderhoudspot vrij 

voor de andere elementen op het terrein zoals de pastorie) 

3.4.2 De Martinikerk 

De situatie houden zoals het nu is. 

 De kerkelijke gemeente is eigenaar van het gebouw. 

 De Stichting Behoud Martinikerk onderhoudt de kerk voor een vast bedrag per jaar. 

 De kerkelijke gemeente heeft de verhuur van de kerk in eigen beheer. 

 De energiekosten komen voor rekening van de kerkelijke gemeente. 

 Kosten schoonmaken en acquisitie zijn voor rekening van de gemeente. 

 

Verkoop van de Martinikerk aan Stibema of een derde partij. 

 Verkopen van de Martinikerk is zonder bijbetaling van een aanzienlijke som geld (hierbij 

moet je denken aan ettelijke tonnen) niet mogelijk. 

 Bovendien hebben we dan geen of in elk geval minder mogelijkheden om (z.g.n. 

kosteloos) onze eigen activiteiten te ontplooien. 

 Deze optie is dan ook niet verder onderzocht. 
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Een gedeelte van de activiteiten onderbrengen in een nieuw op te richten stichting of 

Stichting Behoud Martinikerk (nieuwe stijl). 

 Deze constructie is inmiddels goed doordacht en de kerkenraad heeft een principebesluit 

genomen om deze mogelijkheid verder te onderzoeken. 

 De gemeente betaalt een vast bedrag per jaar aan Stibema voor onderhoud van het 

kerkgebouw (let op, onverwachte extra kosten zijn niet altijd ingecalculeerd en kunnen 

geheel of gedeeltelijk worden omgeslagen aan de kerkelijke gemeente). 

 Ook de VEC zou binnen Stibema kunnen gaan opereren. Het aantrekken van vrijwilligers 

voor het werk binnen Stibema kan ook buiten de kerkelijke gemeenschap plaats vinden. 

 In goed overleg moet worden bepaald welke (wiens) activiteiten voorrang hebben, 

waarbij de Wehmerhof en de Galluskerk goed als alternatief kunnen worden ingezet. 

 Budgettair maakt deze optie geen verschil met de situatie behouden zoals het nu is. 

3.5 Personeel 

Al een aantal jaren zijn de kosten voor de predikantsplaats, de uitgaven voor onze 

cantororganist, de organist van de Galluskerk, de kosten voor het schoonhouden van beide 

kerken en de daarbij behorende pensioenafdrachten ongeveer even groot als de inkomsten 

uit de vrijwillige bijdragen en de collecten.  

De tendens is negatief doordat de “bijdragen levend  geld” minder worden terwijl de 

uitgaven aan personeelskosten groter worden. 

Bij het onderzoek naar mogelijkheden om de personeelskosten te verlagen blijkt dat de 

dienstverbanden van de verschillende “kerkelijke medewerkers” via de Generale regeling 

rechtspositie predikanten, de Generale regeling kerkmusici naar ordinantie 3-12 en de 

Generale regeling rechtspositie medewerkers, als bedoeld in ordinantie 3-28 het (zeer) 

moeilijk maken om gedurende de looptijd van een overeenkomst of arbeidscontract daar 

wijzigingen in aan te brengen. 

Hieronder worden de (on)mogelijkheden verder onderzocht. 

3.5.1 Predikantsformatie 

Het is praktisch onmogelijk om de formatieplaats van een zittende predikant  aan te passen. 

Pas na het beëindigen van de overeenkomst tussen gemeente en predikant is het mogelijk 

om tijdens de zoektocht naar een nieuwe predikant te spreken over een reductie van de 

predikantsplaats tot bv. 60 of 50% van een volledige predikantsplaats. 

Een voorbeeld berekening met de kosten voor een 60% predikantsplaats wordt aan dit 

document toegevoegd. 

Hieronder een uittreksel van de Generale regeling rechtspositie predikanten (deel van artikel 

20): 

Indien aan het breed moderamen van de classicale vergadering, gehoord het regionale 

college voor de behandeling van beheerszaken, gebleken is dat een kerkenraad niet langer 

in staat is aan zijn financiële verplichtingen jegens de predikant te voldoen wordt tijdelijk 

aan de gemeente een lening dan wel bijdrage verstrekt vanwege de kerk.  
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De kerkenraad is verplicht tot het nemen van dan wel het meewerken aan die maatregelen, 

die naar het oordeel van het regionale college voor de behandeling van beheerszaken 

noodzakelijk zijn om, al dan niet tezamen met andere gemeenten, weer aan de 

verplichtingen te kunnen voldoen.  

Indien naar het oordeel van het regionale college alleen een oplossing gevonden kan worden 

door vermindering van de werktijd van de predikant dan wel door losmaking van de 

predikant, zal de kerkenraad tot vermindering van de werktijd dan wel losmaking van de 

predikant kunnen Generale regeling rechtspositie predikanten (versie augustus 2015)  

overgaan, twee jaar nadat het regionale college dit oordeel heeft uitgesproken. Bij 

vermindering van de werktijd dan wel de losmaking wordt de predikant een 

wachtgelduitkering verstrekt (wachtgelduitkering niet ten laste van de plaatselijke kerk). 

3.5.2 Cantor-Organist 

De arbeidsovereenkomst tussen de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg en de 

Kerkmusicus Wilbert Berendsen is op 1 september 2012 van kracht geworden en valt 

grotendeels onder ordinantie 3-12 van de Protestantse Kerk in Nederland en de Generale 

regeling kerkmusici. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd afgesloten. 

Uit het navolgende blijkt dat ook hier niet of alleen onder uitzonderlijke omstandigheden 

vanaf geweken kan worden. 

In de overeenkomst met de kerkmusicus is een “Specifieke afspraak” opgenomen: 

 

In het kader van deze arbeidsovereenkomst gelden de volgende specifieke afspraken: 

Bij aanvang indiensttreding geldt deze overeenkomst voor 9,09 uur per week. Vanaf 1 

september 2015 zal de kerkenraad uitdrukkelijk de  mogelijkheid hebben om de werkuren te 

wijzigen in een nader te noemen urental. De kerkenraad verplicht zich ertoe, dat er bij 

wijzigingen in het aantal uren een nieuwe overeenkomst wordt aangeboden (verdere stappen 

zijn door de KR te nemen). 

 

De gedachte achter deze specifieke afspraak was en is dat de kerkmusicus de 

werkzaamheden van de organist van de Galluskerk zou kunnen overnemen. 

Vermindering van de werkzaamheden en dus uitbetaling van minder uren is niet eenvoudig. 

Hieronder een deel van artikel 8, algemene verplichtingen van de werkgever: 

De werkgever is verplicht een Sociaal Plan op te stellen in het kader van een besluit dat leidt 

tot reductie van de personeelsformatie (kosten voor de plaatselijke gemeente, totdat de  

hiervoor genoemde wachtgelduitkering start). 

3.5.3 Verhuurcoördinator Martinikerk 

De verhuurcoördinator, krijgt voor haar werkzaamheden de wettelijk maximaal toegestane 

vrijwilligers vergoeding. 

Goede acquisitie, enthousiasme en een actieve houding zijn onontbeerlijk voor effectieve en 

profijtelijke verhuur van de Martinikerk en dus lijkt de betaling van bovengenoemde 

vergoeding een absoluut minimum. 

Indien het plan om samen met Stibema (nieuwe stijl) onderhoud en verhuur van de 

Martinikerk aan Stibema uit te besteden wordt aangenomen, stellen we voor om deze functie 

onder te brengen bij Stibema. 
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3.5.4 Interieurverzorgster Martinikerk 

Onze Interieurverzorgster, heeft een vast contract en voor haar gelden dezelfde rechten en 

plichten als voor de kerkmusicus. 

Overigens zijn de te verrichten werkzaamheden na de verbouwing eerder toegenomen dan 

verminderd.  

De kerk schoonhouden d.m.v. vrijwilligers wordt door ons geen realistische optie. 

3.5.5 Organist Galluskerk: 

Net voor zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft de organist van de Galluskerk, een nieuw 

contract voor onbepaalde tijd gekregen. De uitbetalingen worden gedaan via een onkosten 

nota die door de organist per jaar wordt ingediend. 

Doordat hij al bijna 2 jaar door ziekte niet meer speelt tijdens de erediensten, zijn wij van 

mening dat het CvK het gesprek met de organist aan moet gaan om een oplossing te 

zoeken.  

3.5.6 Beheerder Wehmerhof en Galluskerk: 

De vrijwilligersvergoeding voor het schoonmaken van de Wehmerhof, het bijhouden van de 

agenda’s van de Wehmerhof en de Galluskerk en het zetten van koffie voor de diverse 

groeperingen is dermate gering, dat daar niet op te bezuinigen valt. 
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4. Conclusies en aanbevelingen 
Vanuit de kasstroom-methodiek moet per jaar € 35.000 á € 40.000 worden bezuinigd om 

tot een sluitende (meerjaren)exploitatie te komen. Enerzijds moet dit door de baten zo 

mogelijk te laten stijgen en anderzijds door de lasten te laten verminderen. 

4.1 Pachtovereenkomsten 

De opbrengsten van de erfpachtgronden zullen uiterlijk in 2020 een positieve invloed 

hebben op de exploitatie van minimaal 8.950 euro. Bij eventuele verkoop moet de opbrengst 

hetzelfde rendement opbrengen (zie aanbevelingen). 

Het verkopen van gronden voor 60% van de vrije verkoopwaarde is feitelijk geen optie. Met 

de huidige rentestanden is een rendementseis van 2,5% niet, of alleen met grotere risico’s te 

verwezenlijken. 

 

Aanbevelingen: 

 alle gronden worden bij mogelijkheden voor verkoop voor 100% van de marktwaarde 

verkocht (eventueel een marge tot 90%) 

 de erfpachtcontracten worden verlengd op basis van 3% opbrengst van 60% van de 

vrije verkoopwaarde; de kerk neemt vanuit haar positie genoegen met 3% en niet voor 

de mogelijk haalbare 4% 

 als een erfpachter het contract niet wil verlengen, van zijn huis af wil of wil verhuizen, 

dan koopt de kerk het huis (taxatie door 3 taxateurs: 1 voor de verkoper, 1 voor de 

koper en 1 samen aan te wijzen onafhankelijke) om vervolgens het huis met grond 

voor de vrije verkoopwaarde te verkopen 

 de opbrengsten van eventuele verkopen moeten voor minimaal 1,8% renderen om 

geen negatieve invloed op de exploitatie te hebben; een dergelijk rendement kan 

vanuit de huidige inzichten worden gehaald door bijvoorbeeld landbouwgronden aan 

te kopen en voor 26 jaar in erfpacht uit te geven 

 doelstelling voor de langere termijn is om de huidige erfpachtcontracten bij 

woningen te beëindigen (onder voorwaarde van vrije verkoopwaarde) en de 

opbrengsten her te beleggen in bijvoorbeeld aankoop landbouwgronden en uitgifte in 

erfpacht. 

4.2 Pastorie Angerlo en Wehmerhof 

Ten aanzien van de Pastorie Angerlo is onze conclusie dat optie 2 , verkoop na beëindiging 

van het lopende  huurcontract , financieel gezien de meest aantrekkelijke is.  Bij een 

predikantswissel zou het pand als pastorie kunnen worden ingezet, maar als de beslissing 

om de PA te verkopen wordt uitgesteld, kost dit circa € 15.000,- per jaar aan kosten en/of 

waardevermindering.  

Bij verkoop van de Pastorie Angerlo zal voor de jeugd een nieuwe ruimte moeten worden 

gerealiseerd, hetzij door permanente huur of verbouw van bestaande ruimte. 

Met betrekking tot de Wehmerhof is onze conclusie dat optie 1, laten zoals het is, het 

meeste voor de hand ligt. De kosten zijn minimaal, en er valt weinig tot geen winst te 

behalen. 
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Aanbevelingen: 

 Bij beëindiging van het huidige huurcontract de pastorie te verkopen (€ 150.000), 

waarbij de bijbehorende grond in principe in erfpacht wordt uitgegeven (bij 400 m2 is de 

opbrengst circa € 1.500,-/jaar).  

 Met betrekking tot de functie als Jeugdruimte: maak vanuit het vrijkomende kapitaal + 

huidige kosten voor jeugdruimte de financiële mogelijkheid om een geschikte locatie 

permanent te huren, of bijvoorbeeld de Wehmerhof zo te verbouwen dat deze voor 

verschillende doeleinden geschikt is.  

 De opbrengst van de verkoop is beschikbaar voor herbelegging en financiering nieuwe 

jeugdruimte. Bij een rendement van 2% is de jaarlijkse opbrengst € 3.000; voor de kosten 

voor de jeugdruimte wordt € 2.000 extra begroot (€ 5.000 per jaar). 

 Daarnaast vallen de huidige begrote lasten weg, zijnde circa € 2.750 per jaar. 

4.3 Pastorie Doesburg 

Verkoop van de pastorie lijkt in eerste instantie een verslechtering van de 

exploitatierekening. Wel ontstaat een toename van beschikbare liquide middelen. De 

volledige opbrengst, stel € 375.000, zou moeten worden herbelegd voor 1,33% om 

budgettair neutraal te zijn qua exploitatie. Wij denken dat 2 á 2,5% haalbaar is 

(landbouwgrond), waardoor er een positief effect voor de exploitatie valt te behalen van circa 

€ 7.500 per jaar. Als ook de pastorie Angerlo is verkocht zal bij de komst van een nieuwe 

predikant voor woonruimte moeten worden gezorgd (netto kosten € 5.000 per jaar). 

 

Aanbevelingen: 

 De pastorie te verkopen bij het vertrek van de huidige predikant. 

 Het alternatief na verkoop van de pastorie Doesburg is de pastorie in Angerlo. Deze zou 

dan nog wel in bezit moeten zijn. Een substantieel deel van de opbrengst van de verkoop 

pastorie Doesburg zou dan aangewend moeten worden om de pastorie in Angerlo weer 

bewoonbaar te maken (in overleg met een nieuwe predikant of zelfs nog met de huidige 

predikant).   

 

4.4 Kerkgebouwen 

Uit hoofdstuk 3.4 blijkt dat bezuinigen op de kerkgebouwen niet eenvoudig zal zijn. 

Toch kunnen we het volgende concluderen en aanbevelen: 

 Op basis van de geprognotiseerde huuropbrengsten doorgaan met de splitsing tussen 

verhuuractiviteiten en de kerkelijke gemeenschap in Stibema nieuwe stijl. Wacht de 

resultaten van de te nemen maatregelen af en bekijk na 5 jaar de situatie opnieuw.  

 Indien de Stichting Behoud Galluskerk de kerk voor een schappelijk bedrag over wil 

nemen, is dat voor ons een goed en bespreekbaar alternatief. Het benadrukt de 

eigenheid en gehechtheid van de Angerlose gemeenschap aan “haar” kerk. 

 Galluskerk terug huren voor 14 diensten per jaar: 14 * € 150,00 = € 2.100,-. 
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Opmerkingen:  

 bij verkoop en terug huren van de Galluskerk levert het kerken in de winter in de 

Galluskerk geen besparing  op. 

 Verhuur van de Martinikerk gaat vóór activiteiten die ook in Wehmerhof of Galluskerk 

plaats kunnen vinden. 

4.5 Personeel 

Zowel voor predikant als cantor-organist is er kerkordelijk en/of arbeidsrechtelijk geen 

mogelijkheid om de werkduur te verminderen, tenzij zij daar vrijwillig mee instemmen. 

 

Aanbevelingen: 

 voor de predikantsformatie is de aanbeveling om deze te verlagen bij het vertrek van de 

huidige predikant op basis van een dan sluitende meerjarenexploitatie over 6 jaar (eis 

RCBB); op basis van de raming voor 2020 zou met dat uitgangspunt een 60% formatie 

niet ondenkbaar zijn (circa € 30.000 minder lasten) 

 bij uitbesteding van het verhuur van de Martinikerk (naast het onderhoud) aan Stibema 

(nieuwe stijl), stellen we voor om de functie van verhuurcoördinator onder te brengen bij 

Stibema; dit zal budgettair neutraal zijn omdat de kosten daarvan dat via de afdracht in 

mindering worden gebracht op de opbrengsten uit verhuur 

 interieurverzorgster Martinikerk en beheerder Wehmerhof laten zo het is 

 CvK gaat gesprek aan met de organist GK.  
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5. Bijlage 

5.1 Meerjarenraming na aanbevelingen 
 

In onderstaande meerjarenbegroting zijn in het jaar 2020 de mogelijke effecten van onze aanbevelingen financieel vertaald (geel gearceerd).  

Toelichting: 

 qua erfpachten is € 9.000 aan extra inkomsten onbebouwde eigendommen (80800) opgenomen 

 de erfpacht bij verkoop van de Pastorie Angerlo ad € 1.500 is bij inkomsten onbebouwde eigendommen (80800) opgenomen 

 de opbrengst van de Pastorie Angerlo ad € 150.000 wordt herbelegd á 2%; deze inkomsten ad € 3.000 is bij inkomsten onbebouwde 

eigendommen (80800) opgenomen 

 de kosten voor Jeugdruimte (40295) zijn verhoogd naar € 5.000 (is € 2.000 extra) 

 de lasten van de Pastorie Angerlo zijn vervallen 

 de opbrengst van de Pastorie Doesburg ad € 375.000 wordt herbelegd á 2%; deze inkomsten ad € 7.500 is bij inkomsten onbebouwde 

eigendommen (80800) opgenomen 

 voor de netto lasten van de huur voor een pastorie is bij overige lasten pastorie Doesburg (40495) opgenomen 

 de lasten van de Galluskerk zijn  vervallen 

 bij de verkoop van de Galluskerk zal een bruidsschat worden meegegeven; de invloed daarvan is opgenomen bij ontvangen interest bank 

(81100) in de vorm van minder renteopbrengsten 

 het huren van de Galluskerk voor 14 diensten per jaar: 14 * € 150,00 = € 2.100,- is opgenomen bij overige lasten Galluskerk (40191). 

 het vervallen van de kosten van verhuurcoördinator bij overige kosten personeel/vrijwilligers (46430) in combinatie met een mindere 

opbrengst uit verhuur van de Martinkerk (80100) 

 het vervallen van de vergoeding van de organist in Angerlo is verwerkt bij vergoedingen organist (46140). 
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Begr 2016 

 
Begr 2017 

 
Begr 2018 

 
Begr 2019 

 
Begr 2020 

Lasten: 
           40110 onderhoud Martinikerk 

 
                10.000  

 
                10.000  

 
                10.000  

 
                10.000  

 
                10.000  

40111 onderhoud Galluskerk 
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                         -  

40120 belastingen Martinikerk 
 

                    155  
 

                    157  
 

                    160  
 

                    162  
 

                    165  

40121 belastingen Galluskerk 
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  

40130 verzekeringen Martinikerk 
 

                15.250  
 

                15.479  
 

                15.711  
 

                15.947  
 

                16.186  

40131 verzekeringen Galluskerk 
 

                  1.215  
 

                  1.233  
 

                  1.252  
 

                  1.270  
 

                         -  

40140 energie/water Martinikerk 
 

                12.500  
 

                12.500  
 

                12.500  
 

                12.500  
 

                12.500  

40141 energie/water Galluskerk 
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                         -  

40190 overige lasten Martinikerk 
 

                    350  
 

                    350  
 

                    350  
 

                    350  
 

                    350  

40191 overige lasten Galluskerk 
 

                    200  
 

                    200  
 

                    200  
 

                    200  
 

                  2.100  

40295 Jeugdruimte 
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  5.000  

40310 onderhoud Wehmerhof 
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  

40320 belastingen Wehmerhof 
 

                    560  
 

                    568  
 

                    577  
 

                    586  
 

                    594  

40330 verzekeringen Wehmerhof 
 

                    200  
 

                    203  
 

                    206  
 

                    209  
 

                    212  

40340 energie/water Wehmerhof 
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  

40390 overige lasten Wehmerhof 
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  

40410 onderhoud pastorie Angerlo * 
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                         -  

40415 onderhoud pastorie Doesburg 
 

                  3.500  
 

                  3.500  
 

                  3.500  
 

                  3.500  
 

                         -  

40420 belastingen pastorie Angerlo * 
 

                    875  
 

                    888  
 

                    901  
 

                    915  
 

                         -  

40425 belastingen pastorie Doesburg 
 

                    560  
 

                    568  
 

                    577  
 

                    586  
 

                         -  

40430 verzekeringen pastorie Angerlo * 
 

                    250  
 

                    254  
 

                    258  
 

                    261  
 

                         -  

40435 verzekeringen pastorie Doesburg 
 

                    300  
 

                    305  
 

                    309  
 

                    314  
 

                         -  

40490 overige lasten pastorie Angerlo * 
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  

40495 overige lasten pastorie Doesburg 
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                  5.000  

40960 onderhoud orgels 
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  
 

                    750  

41890 overige lasten onbebouwd 
 

                  6.100  
 

                  6.192  
 

                  6.284  
 

                  6.379  
 

                  6.474  

42980 afschrijving inventarissen 
 

                  2.320  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

43120 centrale kas predikanten 
 

                73.000  
 

                76.000  
 

                77.000  
 

                78.000  
 

                79.000  

43200 tegemoetkoming in ziektekosten 
 

                  3.950  
 

                  4.000  
 

                  4.050  
 

                  4.100  
 

                  4.150  

43210 representatie/kantoor predikant 
 

                  2.750  
 

                  2.800  
 

                  2.850  
 

                  2.900  
 

                  2.950  

43220 reiskosten predikant 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

43330 preekvoorziening 
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  

44200 werkgroep ontmoeting & bezinning 
 

                    500  
 

                    500  
 

                    500  
 

                    500  
 

                    500  
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44400 werkgroep eredienst 
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  

44600 werkgroep jeugd 
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  
 

                  3.000  

44900 werkgroep pastoraat 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

45100 kerkrentmeesterlijk quotum 
 

                  6.750  
 

                  6.683  
 

                  6.616  
 

                  6.550  
 

                  6.484  

45600 afdrachten voor solidariteitsk 
 

                  3.000  
 

                  2.970  
 

                  2.940  
 

                  2.911  
 

                  2.882  

46110 salaris organist/cantor 
 

                16.200  
 

                16.400  
 

                16.600  
 

                16.800  
 

                17.000  

46120 pensioenpremie organist/cantor 
 

                  1.220  
 

                  1.240  
 

                  1.260  
 

                  1.280  
 

                  1.300  

46140 vergoedingen organist 
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  1.500  

46310 salaris overig personeel 
 

                  8.200  
 

                  8.300  
 

                  8.400  
 

                  8.500  
 

                  8.600  

46320 pensioenpremie ov. personeel 
 

                    405  
 

                    410  
 

                    415  
 

                    420  
 

                    425  

46410 kosten arbo/ziekteverzuim 
 

                    750  
 

                    800  
 

                    800  
 

                    850  
 

                    850  

46430 overige kosten personeel/vrijwilligers 
 

                  6.500  
 

                  7.000  
 

                  7.500  
 

                  8.000  
 

                  7.000  

47110 kosten kerkenraad ** 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

47200 kerkelijke drukkerij 
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  
 

                  2.000  

47300 kosten (kerk)telefoon/internet 
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  
 

                  2.500  

47400 kosten financ. administratie 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

47420 kosten geldwerving 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

47430 contributies/abonnementen 
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  
 

                  1.500  

47600 verzekeringen (WA, diefstal, v 
 

                  1.250  
 

                  1.300  
 

                  1.350  
 

                  1.400  
 

                  1.400  

47900 overige lasten beheer/adm. 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

48110 bankkosten 
 

                    400  
 

                    400  
 

                    400  
 

                    400  
 

                    400  

58300 saldo buffet 
 

                 -3.000  
 

                 -3.150  
 

                 -3.308  
 

                 -3.473  
 

                 -3.647  

   

              211.810  
 

              214.649  
 

              216.758  
 

              218.916  
 

              213.476  
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Begr 2016 

 
Begr 2017 

 
Begr 2018 

 
Begr 2019 

 
Begr 2020 

Baten: 
           80100 inkomsten Martinikerk *** 

 
                20.000  

 
                25.000  

 
                30.000  

 
                35.000  

 
                38.500  

80101 inkomsten Galluskerk 
 

                    500  
 

                    500  
 

                    500  
 

                    500  
 

                         -  

80310 inkomsten Wehmerhof 
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  
 

                  1.000  

80400 inkomsten pastorie Angerlo * 
 

                11.000  
 

                  5.500  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  

80410 inkomsten pastorie Doesburg 
 

                  7.000  
 

                  7.070  
 

                  7.141  
 

                  7.212  
 

                         -  

80800 inkomsten onbebouwde eigendommen 
 

                15.000  
 

                15.150  
 

                15.302  
 

                15.455  
 

                36.609  

81100 ontvangen interest bank 
 

                10.000  
 

                10.000  
 

                10.000  
 

                10.000  
 

                  9.000  

83100 vrijwillige bijdragen 
 

              100.000  
 

                99.000  
 

                98.010  
 

                97.030  
 

                96.060  

83200 collecten in kerkdiensten 
 

                  5.250  
 

                  5.198  
 

                  5.146  
 

                  5.094  
 

                  5.043  

83300 giften 
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  
 

                    100  

83600 solidariteitskas ontvangsten 
 

                  3.250  
 

                  3.218  
 

                  3.185  
 

                  3.153  
 

                  3.122  

83750 eindejaarscollecte 
 

                  2.250  
 

                  2.228  
 

                  2.205  
 

                  2.183  
 

                  2.161  

85200 bijdragen van andere organen/i **** 
 

                  6.000  
 

                  6.000  
 

                  6.000  
 

                  6.000  
 

                  6.000  

85210 verjaardagsfonds 
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  
 

                         -  

   

              181.350  
 

              179.963  
 

              178.588  
 

              182.727  
 

              197.595  

            

 

Saldo baten -/- lasten 
 

               -30.460  
 

               -34.687  
 

               -38.170  
 

               -36.189  
 

               -15.880  

            54100 onttrekking fondsen                  -18.250                   -20.250                   -22.250                   -24.250                   -26.250  

              aangepast obv aanbevelingen werkgroep 
          

            

            

            * Per 1 juli 2017 loopt het huurcontract met de PKN af. Het is niet ondenkbaar, dat dit niet verlengd wordt.  
    ** kosten kerkenraad is inclusief post wijkwerk en gemeenteavonden 

        *** de inkomsten zijn exclusief de inkomsten uit horeca (saldo buffet) 
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5.2 Berekening traktementslasten predikant 

In onderstaande berekening is op basis van het model voor 2016 een berekening gemaakt van een 60% invulling van de predikantsformatie. 

 

MODEL BEREKENING PREDIKANTSTRAKTEMENT BIJ UITVOERINGSBEPALINGEN 2016-A 

PER 1 JANUARI 2016 

       alleen gele cellen invullen ! 
      * naam gemeente PGAD 

     * naam predikant nb 
     * werktijdpercentage (percentage met 2 decimalen) 60,00% 
     

* aantal periodieke verhogingen in PKN-schaal (0 - 20) 
           
20  

     

* woonruimte door gemeente beschikbaar gesteld (1 = ja, 0 = nee) 
             
1  

     

* werkruimte door gemeente beschikbaar gesteld (1 = ja, 0 = nee) 
             
1  

     * werkruimte door gemeente ingericht en onderhouden* (1 = ja, 0 = nee)             -    
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Nawoord voorzitter Cvk: 

 
 
Het rapport geeft veel stof tot nadenken. Er zullen de komende tijd veel keuzes van ons gevraagd worden. U zult begrijpen dat die keuzes niet eenvoudig zijn 
als u dit rapport hebt gelezen.  
Op dit moment zijn we al in onderhandeling met de Gallusstichting om te bezien waar eventuele mogelijkheden van overdracht liggen. Ondanks de eventuele 
verkoop van het Gallusterrein, willen we wel gebruik blijven maken van de Galluskerk, de Wehmerhof en ook de jeugdruimte in de Pastorie.  
 
Binnenkort wordt u via maanlicht (via uw email) of zonlicht (via de liturgie op zondag) geïnformeerd over een informatieavond over dit onderwerp ergens in 
oktober 2016.  
 
Ik heb enkele namen uit het rapport geschrapt en ook heb ik het predikantstraktement uit het rapport verwijderd. Onder punt 3.1.2. heb ik enkele formules 
verwijderd on het geheel leesbaar te houden. 
Verder heb ik de inhoud van het rapport ongemoeid gelaten. 
 
Binnen onze gefuseerde gemeente Angerlo – Doesburg, zal dit rapport vermoedelijk onrust veroorzaken. Ik begrijp die onrust, want ik kan mij heel goed 
voorstellen, dat u bij het lezen van dit rapport een onderbuikgevoel krijgt. De informatieavond is er dan ook voor bedoeld om die onrust bespreekbaar te 
maken en zo mogelijk (grotendeels) weg te nemen.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
Ernst Boesveld 
Voorzitter Cvk 


