
Bericht van de penningmeester 
 
Beste gemeenteleden en vrienden van de Eglise Wallonne Utrecht, 
 
Jaarrekening 2020  
Zoals in de vorige Figuier al aangegeven treft u hierbij de cijfers van de geconsolideerde 
jaarrekening 2020 van de Kerkvoogdij, Diaconie en Fonds La Combe van de Eglise Wallonne 
Utrecht aan. 
Ter vergelijking zet ik de cijfers over 2019 er naast. 
 
 Budget 2020 Courant 2020 Courant 2019 
Baten revenus En EURO x 1000 En EUR x 1000 En EUR x 1000 

Gebouwen bâtiments 83,2 64,0 70,2 
Rente interet 67,0 68,8 74,2 

Kerkbalans contribution 
individuelle 

8,1 9,9 11,2 

Subsidies subvention 0,0 39,0 27,0 
Overig autre 7,6 245,9 568,9 

Lasten dépenses    
Gebouwen bâtiments -105,6 -173,9 -150,8 
Salarissen les salaires -113,1 -122,1 -104,6 

Kerkdiensten cultes -5,0 -6,3 -2,9 
Kosten administratie Frais 

d’administration 
-23,8 -28,9 -29,5 

Verplichtingen obligations -9,9 -8,3 -10,2 
Bankkosten frais bancaires -22,1 -18,5 -22,2 

Diaconaal diaconal -9,4 -3,7 -5,7 
Overig autre -14,6 -22,6 -34,5 

Bestemmingsreserve réseve 
spéciale 

0 -106,0 -153,0 

Totaal / Total -137,5 -62,7 238,1 
 
Toelichting op de jaarrekening 
Baten: 
Gebouwen betreft de inkomsten uit verhuur. 
Door corona zijn de huurinkomsten ruim € 19.000 achtergebleven t.o.v. de begroting. 
 
Rente is de opbrengst van dividend en rente inkomsten uit het vermogen. 
 
Kerkbalans omvat de inkomsten uit de Vrijwillige bijdragen, Kerkcollecten, Giften en overige 
bijdragen. De opbrengst is gedaald t.o.v. 2019 maar gelukkig niet zoveel als voor 2020 was 
begroot. 
  
Subsidies zijn ontvangen van de overheid voor onderhoud van de rijksmonumenten en i.v.m. 
minder huurinkomsten door corona. 
 
Overig: deze post heeft betrekking op koerswinsten (130,2), waardestijging onroerend goed 
(106,0), schenkingen (8,0) en doorzendcollecten (1,7).  
 
Lasten: 



Gebouwen deze kosten hebben betrekking op het onderhoud, verzekering, schoonmaak, water en 
energie. We zien hier een flinke stijging t.o.v. 2019. 
 
De salariskosten spreken voor zich. 
 
Kerkdiensten, deze uitgaven zijn gestegen i.v.m. inhuurkosten van een bedrijf om de 
kerkdiensten te streamen via internet. Later in het jaar zijn audiovisuele middelen aangeschaft 
om het streamen van de kerkdiensten zelf te kunnen verzorgen. 
 
Verplichtingen hebben betrekking op lidmaatschappen, abonnementen, contributies en 
afdrachten aan St. Fonds Wallon. 
 
Overig, hieronder zijn de afschrijvingen en incidentele lasten opgenomen. 
 
Bestemmingsreserve heeft betrekking op de waardestijging van het onroerend goed. 
 
Resultaat 
Het jaar 2020 werd afgesloten met een tekort van ruim € 62.700. 
 
Hieronder een grafiek van de inkomsten en uitgaven. 
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Inkomsten Eglise Wallonne 2020 x € 1.000

Kerkbalans, collecten en giften 
contribution individuelle € 9,9
Gebouwen verhuur  bâtiments            
€ 64,0
Rente en dividend interet                  
€ 68,8
Subsidies  subvention                               
€ 39,0
Overig  autre   € 245,9
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Uitgaven Eglise Wallonne 2020 x € 1.000

Gebouwen bâtiments € 173,9

Medewerkers les salaires € 122,1

Kerkdiensten cultes € 6,3

Beheer en adminisratie                                            
frais d'administration € 28,9
Verplichtingen obligations € 8,3

Bankkosten frais bancaires € 18,5

Diaconaal diaconal € 3,7

Bestemmingsreserve réserve spéciale         
€ 106,0
Overig autre € 22,6



 
 
Ieder van u die in welke vorm dan ook heeft bijgedragen aan de instandhouding van de Eglise Wallonne Utrecht,  
Heel Hartelijk Bedankt!! 
 
Uw bijdrage voor de Eglise Wallonne blijft welkom op het rekeningnummer van de  
Waals Hervormde Gemeente (kerkvoogdij): NL58 ABNA 0456 8034 59 
 
Waals Hervormde Gemeente Diaconie: NL03 ABNA 0456 2444 68 
 
 
Leden registratiesysteem (LRP) 
De Kerkenraad van de Eglise Wallonne Utrecht heeft ervoor gekozen gebruik te gaan 
maken van het Ledenregistratiesysteem van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).  
De Kerkenraad heeft dit besluit genomen om het werk te vereenvoudigen en, wanneer 
alle leden en vrienden zich nu opnieuw hebben ingeschreven, altijd te beschikken over 
een actueel ledenbestand. Om van dit registratiesysteem gebruik te kunnen maken is het 
noodzakelijk dat iedereen zich (nogmaals) inschrijft als lid of vriend van de Eglise 
Wallonne Utrecht. 
Wanneer u afgelopen maand het inschrijfformulier nog niet heeft ingevuld, vragen wij u 
dringend om dit nu zo spoedig mogelijk te doen. 
Geeft u op het formulier graag duidelijk aan of u als lid of als vriend wil worden 
ingeschreven. 
Voor vragen over dit formulier kunt u terecht bij Lieke Kuijpers, Grietje Hofman of Jean 
Bosco Rukundo.  
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Gerrit Verweij 
a.i. penningmeester Eglise Wallonne Utrecht 
(penningmeester@pieterskerk-utrecht.nl) 


