JAARREKENING PROTESTANTSE GEMEENTE ALMELO 2011
Na de laatste jaren de jaarrekening te moeten sluiten met
nadelige saldi van bijna € 100.000,00, kunnen we dit jaar voor het
eerst na de fusie van de voormalige Gereformeerde Kerk en
de Hervormde Gemeente Almelo een positief saldo melden van 31.822,77
Daarvoor zijn enkele oorzaken aan te wijzen.
In 2011 was er slechts voor 2 maanden 50% vervulling pastoraat in wijkgemeente
de Ontmoeting. Het pastoraat werd de rest van het jaar waargenomen door
een pastoraal werker voor 1 dag per week.
Wijkgemeente de Grote Kerk was vanaf 1 juni voor 100% vacant.
Dat deze situatie de financiën behoorlijk heeft beïnvloed, leidt geen twijfel.
Het onderhoudsfonds gebouwen heeft weer de afgesproken dotaties ontvangen,
terwijl de onttrekkingen ook expliciet zijn genoemd in deze jaarrekening.
Dit alles conform de Visienota gebouwen die de Algemene Kerkenraad
heeft vastgesteld in 2009.
De positieve rentebaten hebben te maken met diverse contracten
bij de banken die afliepen en weer opnieuw zijn vastgezet.
De Solidariteitskas laat een positief saldo zien ten gunste van onze gemeente
omdat de afdracht aan de landelijke kerk minder was dan begroot.
Het fonds Vrienden van de Grote Kerk heeft dit jaar een behoorlijk
positieve verandering ondergaan, door de financiële actie van de
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Helaas kwamen we in 2011 niet in aanmerking voor een subsidie van de
overheid in het onderhoud van de Grote Kerk.
Afsluitend merken wij op dat het positieve resultaat over 2011 vooral is veroorzaakt
door de vacatures die naar verwachting een incidenteel karakter hebben.
Het blijft dan ook noodzakelijk om de ingezette ombuigingen te continueren zodat
kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd en ook op langere termijn
sprake kan zijn van een financieel gezonde exploitaitie.

Onderstaand is de balans en de samenvatting van de baten en lasten over 2011 opgenomen.
De volledige jaarrekening 2011 ligt in de maand juli ter inzage. Dit op de uren dat het Kerkelijk Bureau is geo
I.v.m. de vakantietijd graag even een telefoontje vooraf.
Mocht het voor u bezwaarlijk zijn om het Kerkelijk Bureau te bezoeken, dan volstaat één telefoontje.
(456744) om de jaarrekening thuisgestuurd te krijgen.
Opmerkingen kunnen worden gezonden aan de scriba a.i. van de Algemene Kerkenraad,
dhr. A.M. Pas, p/a Kerkplein 3 7607 BT Almelo.
Het College van kerkrentmeesters,
P.D. Visser, voorzitter

H.J. Boere, penningmeester

BALANS

31-12-2011

31-12-2010

ACTIVA
Materiële vaste
activa

798.392,75

798.392,75

1.212.689,02

1.212.689,02

52.403,98

42.431,82

517.798,21

490.349,82

2.581.283,96

2.543.863,41

1.505.911,25

1.474.088,77

Fondsen en voorzieningen

332.455,56

320.302,62

Voorziening extra pastoraat

600.000,00

600.000,00

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

142.917,15

149.472,02

2.581.283,96

2.543.863,41

Financiële vaste activa
Vorderingen en
overlopende activa
Liquide middelen
totaal

PASSIVA
Vermogen

totaal

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2011
rekening
2011

begroting
2011

rekening
2010

BATEN
80 Baten onroerende zaken
81 Rentebaten
83 Bijdragen levend geld

30.249,26
54.211,06
665.977,97

24.200,00
40.000,00
676.000,00

27.697,46
43.138,50
688.721,99

750.438,29

740.200,00

759.557,95

146.116,61

138.300,00

123.664,07

20.629,16
345.985,79

19.400,00
405.000,00

8.200,79
460.991,44

10.415,45

7.500,00

23.610,28

48.932,39
147.101,09

56.000,00
137.400,00

49.837,77
178.097,13

24.037,02
715,35

28.250,00
0,00

20.917,23
784,94

743.932,86

791.850,00

866.103,65

6.505,43

-51.650,00

-106.545,70

1.000,02
-1.373,27
8.712,03
16.978,56

¹)
-2.000,00
11.000,00
0,00

1.984,97
-681,18
9.128,25
4.281,32

25.317,34

9.000,00

14.713,36

LASTEN
40 Lasten kerkgebouwen
41 Overige onroerende zaken
en inventarissen
43 Pastoraat
44 Kerkdienst, catechese en
overige kerkelijke activiteiten
45 Verplichtingen en bijdragen
andere organen
46 Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en
47 administratie
48 Rentelasten/bankkosten

baten minus lasten

539
581
582
585

Saldo Interkom
Saldo exploitatie kerkblad
Saldo exploitatie gebouwen
Saldo overige baten en lasten

RESULTAAT

31.822,77

-42.650,00 -91.832,34

*) begroot bedrag Interkom ad 5000,-- is in post 47 meegenomen

