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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. 

De opbrengsten van het vermogen wordt 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. 

Nadere toelichting:  

De opbrengsten onroerende zaken zien we sterk stijgen als gevolg van de extra huurinkomsten 
van de appartementen in het pand Pieterskerkhof 5-1 t/m 5-4, door de huurinkomsten van het 
appartement in Duinkerken en de woning voor de koster.  
De salariskosten stijgen ten opzichte van vorige jaren door het overbrengen van de 
pastoraatskosten van Fonds la Combe naar het CvK.  
Om de begroting van het CvK sluitend te krijgen wordt vanuit Fonds la Combe een incidentele 
bate geboekt van € 185.000. Gestreefd wordt naar het verhogen van de huurinkomsten met de 
verhuur van de zalen in Pieterskerkhof 5 die voor dit doel in 2021 zijn aangepast. In de begroting 
werd met deze verwachte huurinkomsten nog geen rekening gehouden.  
Met deze begroting komt de volledige exploitatie van de Waals Hervormde Gemeente Utrecht 
voor rekening van het CvK. 
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