
Begroting Protestantse Gemeente Lonneker 2018 
 
               Verwacht 2017         Begroting 2018 
               --------------------         -------------------- 
Baten 
80 Baten onroerende zaken    €         2.500  €          3.000 
83 Bijdragen levend geld Kerkbalans   €       38.500  €        38.000 
83 Bijdragen levend geld overig    €       11.000  €          7.000 
84 Door te zenden collectes    €             800  €              800 
        ----------------  ---------------- 
Totaal baten       €       52.800  €        48.800 
        ==========  ========== 
 
Lasten 
40/41 Lasten Gebouwen e.d.    €       13.600  €        15.000 
43 Pastoraat      €       16.600  €        16.900 
44 Kerkdiensten en activiteiten    €         2.800  €          2.800 
45 Verplichte afdrachten andere organen  €         3.400  €          3.400 
46 Vergoedingen medewerkers    €         3.700  €          3.700 
47/48 Beheer en administratie    €         4.900  €          3.900 
58 Door te zenden collectes    €            800  €              800 
        ---------------  ---------------- 
Totaal lasten       €       45.800  €        46.500 
        ==========  ========== 
 
Resultaat       €    +  7.000  €     +   2.300 
        =========  ========== 
 
Toelichting: 
 
Baten: 

- Voor het opstellen van de begroting voor het jaar 2018 is ter onderbouwing de 
verwachte uitkomst van het jaar 2017 opgenomen, zoals die medio november 2017 
was in te schatten. 

- Ad 80 Baten onroerende zaken: Er is van uit gegaan dat de verhuur van onze 
gebouwen in 2018 iets structureler zal gebeuren dan in 2017. 

- Ad 83 Bijdragen levend geld Kerkbalans: Voor de opbrengst kerkbalans gaan we 
enerzijds uit van een lichte verbetering doordat vanaf het beging de Aktie Kerkbalans 
geheel vanuit Lonneker zal worden opgezet. Anderzijds houden we rekening met 
enige teruggang door overlijden of vertrek van leden. 

- Ad 83 Bijdragen levend geld overig: Hieronder vallen o.a. de Opbrengst van de 
collectes voor instandhouding van de eredienst (€ 3.700,-). Daarnaast de Paascollecte 
(1.250,-) en de Eindejaarscollecte (1.400,-).We gaan ervan uit dat deze ook in 2018 
zullen worden gehouden. Daarnaast werd in 2017 de opbrengst van de Bazaar 
(4.000,-) ontvangen. Deze vindt eens in de twee jaar plaats. Voor 2018 rekenen wij 
dat door ons daarvoor (nog) niets zal worden ontvangen. 



- Ad 84 Door te zenden collectes: Dit betreft de collectes die wij houden in het kader 
van het landelijk collecteplan. Het moet verantwoord worden als “levend geld” en 
wordt door ons daarom enerzijds als bate gezien en anderzijds als uitgave (zie ad 58 
bij de lasten). Voorts lopen daarbij de collectes PKN via de administratie van de 
gemeente Lonneker als  en de collectes voor Kerk in Aktie via de administratie van de 
Diaconie. 

 


