
Overzicht financiën Bouwfonds per 21 maart 2022 

Nadat de gemeente met ruime meerderheid gekozen heef t voor de grootste verbouwing (kerkzaal en De Beukelaar) heef t u allen in januari een opgaaf formulier 

ontvangen om def initief  aan te geven wat u wilt en kunt missen. De kerkenraad is oprecht dankbaar en verwonderd dat u zo veel heef t willen schenken en lenen.  

Ruimschoots meer dan wij hadden durven hopen. Een teken dat u als gemeente ook met de daad deze plannen steunt. Van de ongeveer 440 formulieren zijn 

er circa 300 ingeleverd. Er is met elkaar €1.250.000,-- toegezegd. 

Dit is als volgt verdeeld: 

De gif ten en leningen voor 2022 en 2023 opgeteld (dit komt binnen voordat de verbouwing gereed is) bedragen €830.000, --. Hiervan is €560.000,-- gif t, en 

€270.000,-- lening. 

Daarnaast is er ook al toegezegd voor de jaren 2024, 2025 en 2026. Elk jaar al voor €140.000, --. Dit geld kan worden gebruikt voor rente en af lossing en het  

reguliere onderhoud. 

In 2021 heef t het Grootboek toegezegd te willen f inancieren wanneer de gemeente 25% van de bouwsom zelf  kon bijdragen. Dit is 25% van €4.400.000, -- = 

€1.100.000,--. Het onderhoudsfonds was gevuld met €300.000,-- dus moest er €800.000,-- opgebracht worden. 

Nu is in 2021 de voorziening Bouwfonds gegroeid, en €370.000,-- kan bestemd worden voor de verbouw. Daarnaast heef t de diaconie besloten €300.000, -- ter 

beschikking te stellen in de vorm van een renteloze lening. Deze €300.000,-- is een deel van de reserve die de diaconie moet aanhouden volgens de kerkelijke 

richtlijnen, en is opeisbaar in noodgevallen. 

Dit betekent dus dat er nu beschikbaar is: 

Onderhoudsfonds  €   370.000,-- 

Via diaconie  €   300.000,-- 

Gif ten en leningen €   830.000,-- 

Totaal   €1.500.000,-- 

Er hoef t dus €400.000,-- minder geleend te worden. 

 

Uitgangspunt brochure 2021 
 

Situatie per 21 maart 2022 
 

 Dep Kerkbouw  Grootboek  Eigen lening uit de gemeente 

 € 330.000,00    € 2.970.000,00     € 800.000,00 

 €        825,00 rente 0,25%  €      37.125,00 rente 1,25%   €   10.000,00 rente 1,25% 

 €   22.000,00 af loss 15 jr.  €      90.000,00 af loss. 33 jr.   €   40.000,00 af loss. 20 jr. 

 €   22.825,00 totaal per jaar  €    127.125,00 totaal per jaar   €   50.000,00 totaal per jaar € 199.950,00 

 €          44,41 per voordeur  €           247,32 per voordeur   €          97,28 per voordeur €        389,01 

 €          14,73 per (doop)lid  €             82,02 per (doop)lid   €          32,26 per (doop)lid €        129,00 

            per zondag per voordeur €            7,48 



            per zondag per (doop)lid €            2,48 

 

Situatie per 21 maart 2022 
 

Dep Kerkbouw   Grootboek   Eigen lening uit de gemeente 

 € 330.000,00    € 2.570.000,00     € 830.000,00 

 €        825,00 rente 0,25%  €      32.125,00 rente 1,25%   €        750,00 rente 1% 

 €   22.000,00 af loss. 15 jr.  €      77.875,00 af loss. 33 jr.   €   13.500,00 af loss. 20 jr. 

 €   22.825,00 totaal per jaar  €    110.000,00 totaal per jaar   €   14.250,00 totaal per jaar € 147.075,00 

 €          44,41 per voordeur  €           214,00 per voordeur   €          25,91 per voordeur €        284,32 

 €          14,73 per (doop)lid  €             70,96 per (doop)lid   €            9,19 per (doop)lid €          94,88 

            per zondag per voordeur €            5,47 

           per zondag per (doop)lid €            1,82 

 

Normaal gesproken worden alle gif ten in OEB verantwoord.  Vanwege de grote verscheidenheid aan gif ten en leningen en de momenten wanneer deze 

toezeggingen gestort worden is het onmogelijk een goede specif icatie maken.  

Hierbij de totalen per maand ontvangen: 

Ontvangen in december 2021 € 125.342,00 

Ontvangen in januari 2022 €   47.842,40 

Ontvangen in februari 2022 €   30.884,00 

Allen hartelijk dank voor de ruimhartige bijdragen. 


