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1 Algemene gegevens
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2 Verslag van het college van kerkrentmeesters
E.1 Verslag van het College/Bestuur van de annexe stichting

Het College van kerkrenÍmeesÍers stelt het besÍuursyerslag op. De
vast. ln het bestuursverslag doet het College verslag over de fina
afgelopen jaar.
Hierin vergelijkt men op hoofdlijnen de begrote cijfers met de
onderdeel A van de staat van baten en lasten, en licht de
aanzien van onderdeel B worden de incidentele en overige
betrekking tot onderdeel C worden zowel de
be ste m m i n gsreseryes e n b e ste m m i n g sfo n d se n
Daarbijwordt ook kort het beleid achter de mutaties
Íussen geplande onttrekkingen en werkelijke

ln het bestuursverslag wordt ook kort het
Hierbij wordt aandacht besteed aan de om het
vermogen en de operationele baten en la

Ten aanzien van het vermogen dienen een aan
van het vermogen.
Hierbij moet aandacht worden volgende

. Welk deelvan het eigen dient
t voor

Preitestantse gerneelrte te Vlieland
Ccrllege valn Kerkrentmeesters - ,.laarrekening 2021

verslag

ten aanzien
toe. Ten
Met

aan de

grote afwijkingen

en relatie tussen dit

over de opbouw

anciering van kerkelijke activa
of diaconale doeleinden, niet zijnde

hetvan

Kerkelijke activa zijn
beleggingen.
Bijgemeenten de v e re n i g i n g sg e b o u we n /- ce ntra,

t of koster en de overige kerkelijkepastorie of
gebouwen.
Bijde diaconie zullen wen in het kader van de doelstelling zoals
tehuizen voor en dergelijke, meestal onder overige

Welk eigen vermogen g e re se rve e rd a I s c o nt i n ui'te it s re se rve, w e I ke
omvang nodig en wat is de beleidsmatige onderbouwing van deze

meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
van het doel van de ANBI.

wordt een niet redelijke vermogensvorming voorkomen. Leg
verslag uit dat er sprake is van een redelijke vermogensvorming.
het belegbaar vermogen en hoe verhoudt zich dat bedrag ten
beleggingen (effecten en vastgoedbeleggingen). ln het geval dat

de hoger zijn dan het belegbaar vermogen, wat is het beleid om dit
in evenwicht te krijgen.

ln de to paragraaf schetst het College/bestuur belangrijke beleidspunten die van belang
zun voor st van de gemeente

4

werk en de
Met dit beste

daarom in het

ANBI

ls de

Con c r: Sttve rs i e 2B-0 6-20 22 1 6 : 0 2



VERKLARING

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente te
ontwerp jaarrekening over 2021 ingevolge ordinantie 11 is opg
opgesteld in overeenstemming met de'Richtlijn begroting en jaa
zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale Col
Beheerszaken

ln de vergadering van 28 juni 2A22van het college is d td

jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad

De jaarrekening sluit met de volgende totalen

í'L Protestantse

1.7 Kerk

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

LasteniUitgaven

Operationeel resultaat

lncidentele baten en lasten

Resultaat verslagjaar

M utaties bestemm ingsreserves/-fondse

Resultaat naar Algemene

Het College verklaart
van de begraafplaats(
gemeente.

eveneens dat,
en) naar waarheid

Datum - 20.

Voorzitter

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Ke;rl<rentmeesters - .laarrekeninq 2021

rt, dat de
rng rs

ntse Kerk'
van

is de ontwerp

.293

.638

21.78

2.591

6.000

8.591

toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
ld en verantwoord in de jaarrekening van de

Handtekening

Handtekening



VERKLARING

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse gemeente te Vlieland
ontwerpjaarrekening van het College van Kerkrentmeesters over
samenvatting is gepubliceerd en gedurende een week in haar ge
gemeente ter inzage is gelegd

Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld

,'l Protestantse

i,f xerk

de jaarrekening vastgesteld door de (algemene) kerken
vergadering van 28 juni 2022.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
Protestantse Kerk' zoals deze is voorgeschreven
Behandeling van Beheerszaken. lndien van toe
gebaseerd op de 'Richtlijn administratie en financieel
begraafplaats'

De jaarrekening sluit met de volgende

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

Lasten/Uitgaven

Operationeel resultaat
lncidentele baten en lasten
Resultaat verslagjaar
Mutaties bestemmings

Resultaat naar Alge

De (algemene) b

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerl<rentmeesters - Jaarrekening 2.021

at de
in

van de

baar te maken, is
n bove gemeente in de

'Richtl ng en ggeving
G Ge voor de

d begraafplaats
conieën met een

.293

.638

89.011

-44.373
21.782

-22.551

-16.000

-38.591

vastgestelde

Datum

ba

mde gemeente verklaart dat bovengenoemde
ngevuld.

Handtekening

arh

rde

(.)onr;epíversie 28-06-2022 1 2: 1 6

Handtekening



VERKLARING

ln opdracht van de (algemene) kerkenraad van de Protestantse ge

de ondergetekenden, de jaarrekening van het College van Kerkre
2021 gecontroleerd.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen

4'I Protestantse

!,t Kerk

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

Lasten/Uitgaven

Operationeel resultaat

lncidentele baten en lasten

Resultaat verslagjaar

M utaties bestem mi n gsreserves/-fondsen

Resultaat naar Algemene reserve

Protestantse gemeente te Vlieland
College v;rn Kerl<rentrneesters - Jaarrekening 2021

and hebben
et boekjaar

644.29

44.638

.782

.591

3

Ondergetekenden verklaren dat het va passing zijnde co ramma volledig en

zorgvuldig is uitgevoerd en dat de hie opgenomen con en aanbevelingen de

relevante bevindingen van de WE

De controlecommissie bestond u ende financieel deskundigen

G.P. Geluk, D offinga, hoofd regiokantoor KKA Drachten

Ccrrrt;e;p írreis i e 2,8 -0 6 -2A 2 2- 1 6 : 0 3



Conclusies en aanbevelingen

iiiri,... Ja
.r:i!!li!l!lLL.

CVJRCK.4OO ls naar uw mening de verkregen controle-informatie voldoenOe en g$$bËÏRtïlllf$

als basis voor een oordeel over de jaarrekening? .,iiii:!iiïiï:' rii

efl :::i:i:i:itt:i:l:tr,ls de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de van toepassing

zijnde versie van de 'Richtlijn begroting en jaarverslaggevi

Kerk' en geeft deze naar uw oordeel een juiste weergave le

situatie?

CVJRCK-410

NeeZijn er naar uw mening redenen waarom de ke

zou kunnen vaststellen?

NB: het door de kerkenraad vaststellen van de

decharge van de kerkrentmeesters respecti

iet

houddoor hen gevoerde beheer, tenzij de ke
de diakenen

een
naderhet classicale college voor de behand

wenst.

CVJRCK-420

í't Protestantse

i,i xert<

Protestanl.se gemeente te VÍieland
Colleqe van Kerkrentmeeslers - .Jaarrekening ?.021

Vragenlijst conclusies van uitgevoerde controle

2Cctttr;r:plve:rsie 28 06-2022 1 6:03



Conclusies en aanbevelingen

CVJRCK-430 Hebt u aanbevelingen voor verbeteringen van de administratie, de
administratieve organisatie en/of de verslaglegging?

Vlieland hebben wij de jaarrekening 2021opgesteld. De
waren de door u verstrekte gegevens. De verantwoordel
juistheid en de volledigheid van die gegevens berust bij
Het is onze verantwoordelijkheid op grond daarvan
te stellen en de financiële administratie te co

Wij hebben voor de samenstelling van de jaa
financiële administratie de "Richtlijn Begroti
het controleprogramma en de uitgangspu

Opmerkingen en adviezen zijn waar nodig

er Kerkbeheer voorbeelden van een beleggingsstatuut.

udens de hiervoor vermelde opmerkingen over
en de beleggingen de jaarrekening voldoet

rrekening

van

nde

de

n

heb

n

oorde

de

it

)ke

r

volg

ing

tn

de

organisatie die door het Generale

van kerkenradeopdracht vanad Pde rotestantse teente

materiële
groot onderh
gebaseerd op
rhoudsplan. Wij

en de ning daarop af te
is van invloed

Beheerszaken (GCBB) van de Protesta
aangereikt, als uitgangspunt
onze bevindingen kenbaar gemaakt

Hierna herhalen wij de bel

meerjarenonderhoudsplan
derde opgesteld meerja

Wij zien dat er een voo
Deze voorziening is e

Uw overige gebouw wordt richtlijn "Beleggingen Protestantse Kerk
in Nederl ing. ln verband hiermee dient u

op te stellen. Op de website van
de PKN

Behand

opgenomen.

op het eigen
stemmen. Een gva

r de admini
rverslag

enomen in de balans
een deskundige

ren u een

Toelichting
lngevolge de

í'L Protestantse

1,f xerk
Protestantse gemeente te Vlieland

College van Kerkrentmeesters - .Jaarrekening 202_1
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Gontroleprogramma

Frotestantse gemeente te \/lieland
College van l(erkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Algemeen,taakverdelingenfunctiescheiding,iiiiiiiii;.

CVJRPK-O1O Blijkt uit uw controle dat de functiescheiding zoals beschreven in d$liiliiii:i: 
"rl:lliÏllï

taakomschrijving wordt toegepast tussen betalen en registreren lttl$Ben "::i:iii

penningmeester en boekhouder/administrateur? "::i::;l

Toelichting
Er wordt gebruik gemaakt van Basecone.
Hierdoor is er digitale parafering van de facturen
administratie in Twiníield en draagt zorg voor de
penningmeester kan daarna de betaling verri

ële
De

:r.. Ja

CVJRPK-O2O Blijkt uit uw controle dat de taakverdeling en
voor het beheer van vaste vrijwillige bijdrag
-> Antwoord met'N.v.t.' als er geen vaste

Toelichting
Dit is nagevraagd en zodra er een dit a ntwcÉ$i,ii

bijd
worden

venarerkt worden in deze toelichting

Nee

CVJRPK-O3O Blijkt uit uw controle dat de taakverdeling

nten zijnn.nsf

manier
vastgesteld N.v.t

CVJRPK-O4O

zal dit antwoordeen
ng

de beschreven
en hetBlijkt uit uw controle dat

procedure worden
afstorten van

Toelichting
Dit is nagevraagd e

verwerkt worden in

Ja

CVJRPK-O50 de opzet van de gehele organisatie
er in voldoende mate sprake is van

e 2

Kunt u uit uw controle
rond

Ja

CVJRPK-O60 het CCBB over de jaarrekening van het voorgaande

geen aanleiding om met u in overleg te treden over
als genoemd in ordinantie 11-7-2van de kerkorde. Wij
onze beoordeling van deze jaarrekening als afgerond.

ling ons aanleiding om het volgende op te merken
naar een niet bestaande pagina. Op de wel gevonden

worden doorgeklikt om bij de jaarcijfers te komen. Dat is
arcijfers moeten op de anbi pagina staan

Zijn er Nee

l'cvLRpx-ozo
.!J$pft u kennisgenomen van het controleverslag bij de vorige jaarrekening? Ja

CVJRKP-O7O-A

:!

Vt$$$,, dat de kerkenraad eniof het college adequaat maatregelen heefí
h{HfiP" genomen naar aanleiding van de aanbevelingen in het vorige
cciffilerapport?
#iifihtwooro met'N.v.t.' als er geen aanbevelingen zijn.

N.v.t.
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Protestantse gemeente te VlielancJ

College van Kerl<rerntrneesters - Jaarrekeninq 2-02.1

Algemeen, taakverdeling en functiescheiding ..,',,iiiiiiiiiii',

CVJRPK-O8O Zijn de gehanteerde grondslagen zoals vermeld in de beschrijving
toegepaste grondslagen in de jaarrekening in overeenstemming
Richtlijn Begroting en Jaarverslaggeving Protestantse Kerk??

Balans

Ja

Ja ':::iiiCVJRPK-O9O ls de boekwaarde van de sebouwen (m.u.v. kerksebouwe11liiiÍ$iiiiiiiiiiiiiiiiiiiillll',,,

overeenstemming met de WOZ-waarde? 
Íiiiiiiiiiiiiiil'i""""'""lliiiiliiiiiiiiiii

-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen gebouwen (m.u.v. kerkgl$Hóuwen) zijÍiiiiiiiiii

N.v.t.CVJRPK-1 OO Ziln de landerijen gewaardeerd conform de richtlijn h$Uroting en ,,'iiiiiiiiiiiiii"

jaarverslaggeving Protestantse Kerk? '':iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:r,,,,.. 
..,',i,iiiiiiiiiii':"

-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen landerijen zijn. '"i':iiiiiilliiiliiliii::1r..-,,iiiiiiiiiiiiii:"

N.v.t.CVJRPK-,I10 Ziin de onder financiële activa opgenomen og$l$()en voor Vët+tils$Íg,.leningen
gebaseerd op (actuele) overeenkomsten?..,,ffi' 

"r'riiiiiiiiiiiiiiiiiiliill:,,,,,....

-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen verstrektq,;iffiÍhgen zijn+:iiiiii:::::, "'::iiiiiiiiiiiiiii"

CVJRPK-1 20

-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen finan
begraafplaatsen) zijn.

vaste exclusief
bajv

Zijn de opgenomen waarden van fi
begraafplaatsen) gebaseerd op

N.v.t.

CVJRPK-140 ls er sprake van belessinsen.Í.hll'lllll.$tÊ..Éibten, seo8llW$.iit:rtan*i*l.fijen)z Ja

Votdoen de belessinsen a.a$1.$Ë in de Richtlijn aereggili$Ëi$iËe
uitzonderingen voor het o${$$êllen van een bel{$iloa.gsstatuut?

noemde NeeCVJRPK-140-A

NeeCVJRPK-140-B anwezig?

u

Toel
Er is

ls er een beleggi

va n d ëpti.tilfltàiËr:ëh be I e g g i n ge n i n effecte n

gebaseerd op opgaven

en/of beleggingen in effecten zijn.
gepresenteerde actuele

Zijn de opgenome
en in overeenstemming met de

N.v.tCVJRPK-140-F

""ïàtitl.fu$d.,',i.hË'r8:áii:ltg'ari'diriirilhtJltl$18Ëlpaartesoeden, 
in overeenstemming

oe onoÈil$$S6nde bankopgaven en andere documenten?
Zijn
met

JaCVJRPK-1 50

N.v.tCVJRPK-160

-':::

en Íysiek aanwezig zijn en op de juiste wijze zijnls

'als e voorraden zijn

Zijn de vorde
overlopende
-> Antwoord
overlopende

de uit debiteuren, overige vorderingen en/of

s er geen debiteuren, overige vorderingen eniof'N.v

fl

op onderliggende documenten?
JaCVJRPK-íffi$'

t! il!

ïiiliiii,ii'

\lr::ir::::i:::

JaCVJRPK-170-A
..rr::ii.iii.:i:ii;iirirrr

.,,i:i:iiiiiiiiiiilii :'rliiiiiii'

iftijtitl:d,...".ygtg,.g,g1ffifi op oe juiste waarde vastgelegd, rekening houdend met
ë\trjltt$IËi$iitÏffiÍë2e n ?

Zijp de vorderingen en overlopende activa ontvangen in het nieuwe boekjaar? Ja1OVJRPK-170-B

JaCVJRPK-1 80
. rtttt:n.
ËÍliÍjipr bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen?

JaCVJRPK-,180-A
tSlttl:

ZijlÍtii$F verantwoorde bestemmingsreserves en/of bestemmingsfondsen
vo$È*ien van een toereikende onderbouwing en toelichting op de aard en
g[}.1fanS daarvan?

Jac\ritsF.:,l$'.l!iftffiiH Nii$ het verschil tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen
onderkend en zijn de indelingen en verurerking juist?

2
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Balans

Zijn de voorzieningen voorzien van een toereikende onderbouwing
(bijvoorbeeld gebaseerd op een onderhoudsplan) met toelichting op

Toelichting
De ontvangen subsidie is toegevoegd aan de voorziening

CVJRPK-190

Baten en lasten

Nee

en omvang daarvan?
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen voorzieningen zijn

CVJRPK-2OO Zijn de vrijwillige bijdragen afgestemd met de inte
kerkbalans), waarin grote afwijkingen worden verkl
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen vrijwillige

rtage ( Ja

CVJRPK-210 Zijn de door te zenden collecten ook daa
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen door te

afgedragen N.v.t.

CVJRPK-220
activa c.q. jaaropgaven van derden?

gde in de betreffende

zijn

Zijn de beleggingsopbrengsten

-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen

N.v.t

CVJRPK-230 Zijn de huur- en pachtopbrengsten overe
contracten?
-> Antwoord 'N.v.t.' als er

sten enove Ja

CVJRPK-240
wijkgebouwen of andere i

ijke ntra,n één of meer
waaruit in

ls er sprake van de

n voortvloeien?
Nee

CVJRPK-250 Zijn de lasten gebaseerd elijke nota's of re bewijsstukken? Ja

CVJRPK-260

r respectievelijk diaken?
vanZijn de nota's of andere

door de daarvoor
geparafeerd Ja

CVJRPK-270 overeen met de

n en vergoedingen zijn.

controle

e

-> Antwoord'N.v.t.' als er
overeenkomsten c.q

Stemmen de N.v.t.

CVJRPK-280 ls aansprakelijkheid, ongevallen, schade en
vast personeel en vrijwilligers toereikende

Zijn voor de ri

esl

Ja

CVJRP
"',$ff'

van de pastoralia aan de Richtlijn Begroting

-> Antwoord 'N.v.t
en Jaarvers

de
Protestantse Kerk?
er geen pastoralia zijn

N.v.t

CVJ*'o'ïi$l

,riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil'

wordt op grond van de richtlijn Begraafplaatsen een
Hebt u die administratie betrokken in uw

t.' als er geen begraafplaats is

N.v.t.

JRPK-320 een bestuursverslag waarin belangrijke verschillen tussen de
ning, de begroting van het betreffende jaar en de jaarrekening van

jaar voldoende worden toegelicht en verklaard?
'N.v.t.' als er geen belangrijke verschillen met de begroting en de

Er is een verzoek gedaan om een bestuursverslag aan te leveren

ls

jaarrekening zijn.

lichting

Nee

J
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Afronding controle

CVJRPK-330 ls het bestuursverslag naar uw mening volledig, inclusief een toelichtin
eventuele niet uit de balans blijkende verplichtingen?

Toelichting
Deze is nog niet opgesteld

Nee

CVJRPK-340 Voldoen de gegevens op de ANB|-pagina en het op de ANBI-
publiceren financiële verslag van het boekjaar onder
richtlijnen?
Zie https: /iwww. protesta ntsekerk. n l/them al anbil

te

CVJRPK-350 Worden er, behalve kostenvergoedingen, vergoedi
bestuurders?

n dËi.Sllu itq e kee rd aiáfi j'

r1!l:{,!}!t11. ..iiiiiii:

Nee

CVJRPK-360 ls het op de ANB|-pagina te publiceren financi
jaarrekening?
-> Antwoord 'N.v.t.' als de ANB|-pu
gebruikt wordt.

met derzt

n"t ot,f'ltttoo"n

Ja

CVJRPK-370

ii,

aii

ar gemaakt aan de (algemene) kerkenraad
zijn waar nodig in de toelichting van de vragen

ning groot onderhoud is opgenomen in de balans
r niet gebaseerd op een door een deskundige

plan op te stellen en de voorziening daarop af te
ssing van de omvang van de voorziening is van invloed

gebouw wordt volgens de richtlijn "Beleggingen Protestantse Kerk
nd" aangemerkt als een belegging. ln verband hiermee dient u

deze richtlijn een beleggingsstatuut op te stellen. Op de website van
vindt u onder Kerkbeheer voorbeelden van een beleggingsstatuut.

ijn van oordeel dat, behoudens de hiervoor vermelde opmerkingen over
voorziening groot onderhoud en de beleggingen de jaarrekening voldoet

van

tn

de

eid
s

n

e

van de
1 opgesteld.

De verantwoo
ns berust bij uw
daarvan een jaarre

leren

de juistheid en
hiervoor waren

meente te

en controle van denstell
Jaarverslaggeving PKN",

nten voor de administratieve
voor Behandeling van

Kerk in Nederland worden
Wij hebben in dit controleverslag

Wij hebben voor
financiële admi

onze b

Opmerkingen

nderhoudsplan. Wij adviseren u een

van de kerk.

de Íinanciële administratie
verantwoordelijkheid op g

Vlieland hebben wij de j

de volledigheid van die
de door u verstrekte

aan de richtlijnen van de PKN

samen te stellen en
Het is onze

rijkste materiële bevindingen

Zijn de controlebevindingen meeg
kerkrentmeesters of college van d

het controleprogramma
organisatie die door het
Behee
aange

Toelichting
lngevolge de opdracht van de

Ja

4
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3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

Monumentale kerkgebouwen

Pastorieën bewoond door predikant

Overige gebouwen

lnstallaties en inventarissen

lnstallaties in kerkelijke gebouwen

lnstallaties in overige gebouwen

Totaal vaste activa

Vlottende activa

Debiteuren

Debiteuren

Kortlopende
overlopende activa

Overige
ove

Gel

Ban

Totaalvl activa

Totaal

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrenimeesters - Jaarrekening 2021

31-12-202',1 31-12-2020

0

374.000

219.000

0

5

593

11

b 5

3.734

5

36.209

366.000

211.000

11 .345

0

577.000

11.345

588.345

31 1

3.734

31-12-2020

3.698

en

65.054

3.698

65.054

5

36.209

39.948 68.752

657.097

E,l

elen

()ctn cr: plve rsie 2B-0 6-2022 1 6 : 0 2

644.293
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Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

Bestemmingsreserves en
-fondsen

H erwaarderin gsreserves

Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen lange te

Voorzieningen

Onderhoudsvoorzieningen

Totaal vreemd vermogen
termijn

Vreemd vermo

Pnotr:gtanÍse genleente te Vlieland
College ir;rrr l(crkrcntmeestr,'rs - ,Jaarrckening 2021

3',t-12-2021 -2020

323.863 362.454
.454

295.696 279.696
295 279.696

.559 642.150

31-1 1 31-12-2020

17.660 '10.800

17.660 10.800

17.660 10.800

31-12-2021 31-12-2020

4.098 2.113
4.098 2.113

2.976 2.034

2.976 2.034

4.147

termijn

Credi

Cred

Ko
overlo

rige nde
passrva

Totaal vermogen korte

U n

schulden

n

6C r.t n c e pí v e> rs i c.: i2 B -0 6 -20 22 1 6 : 0 2

7.074
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Totaal vreemd vermogen

Totaal passiva

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrentmeesters - .Jaarrekening 2021

24.734 14.547

644.293 657.097

7Conceptversie 28-06-2022 1 6: 02
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvi
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen
inventarissen

Afsch rijvin gen onroerende zaken, installatie

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke
Verplichtingen/bijdragen aan an

Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en

Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk wereldwi

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

lncidentele baten n

lncidentele

lnciden

lncid (B)

Nlrotestantse gemeente te Vlieland
College v;rrr l(erl<rcrrtmeesters - Jaarrekening 202_l

Begroting
2021

1 1.560

2.500

3

450

3.200

8.250

200

entn g Rekening
2020

11.727

19

14.194
'15.600

1

44.638 41.540

1.802

6.620

76.754

9.786

13.090

5

95

23.288
8.1 60

34.508

8.872
'1.610

3.657

11.758

184

369

50.776

1.292

2.326
3.651

10.893

214

200

nen

ief

66.560 89.011 156.261

0 -44.373 -114.721

21.782 279.696

21.782 279.696

0 -22.591 164.975

I

1.000

at verslagjaar

e baten e

Concr: plversie ?-8-06-2022 1 6. 02
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M utaties bestem m i n gsreseryes/-fondsen

Onttrekki ngen bestemm in gsreserves

Onttrekkingen bestemmingsÍondsen
Toevoeg ingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (G)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

Protestantse gemeente te Vlieland
College rran Kerl<rentmeesters - Jaarrekening 2021

Begroting
2021

Rekening
20202021

-16.000

-16.000 -279.696

-38.591 -114.721

696

(fConceptversie 28-A6-2022 1 6.02



3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2021

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Saldo baten - lasten

í'L Protestantse

1,7 Kerk

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen

Mutaties voorzieningen

Veranderingen in het werkkapitaal

Debiteuren

Kortlopende vorderingen en
overlopende activa

Crediteuren

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Kasstroom uit primaire activiteite

lncidentele baten en

lncidentele baten

lncidentele lasten

Kasstroom uit
activiteiten

Mutat

T len

Stan

d

Frotestantse gerneente te Vlieland
College van Kerl<re;rrtmeesters - Jaarrel<eninq 2021

14.721

369

10.8006.860

-5

693

2.113

2.034

1

942

46 16.009

-34.627

5.782

-98.712

0

0

-28.845 -98.712

-28.845

65.054

-28.845

-98.712

163.766

-98.712

36.209 65.054

ting op de geldm

1 januari

iddelen

l) r..t n c e pl rn rÍi i r: ? t)-0 6-2.0 2- 2 1 6 : 0 2 10



3.4 Grondslagen
1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn b en
PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale Coll ege voor de Be
van Beheerszaken

C o nti n ui'te itsv e ro n d e rste I I i n g
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de co

í't Protestantse

i.y xerk

Vergelijkende cijfers
Aangezien met ingang van het boekjaar 2020 de
aangepast, zijn de grondslagen van waardering
opzichte van voorgaand jaar.

2. Grondslagen van waardering activa en tva

Protestantse gemeente te Vlieland
College rrirrr Kr-'rl<rentmeesters - .Jaarrekeninq 2021

beg arverslaggeving PKN is
resultaa gewijzigd ten

of of tegen nominale waarde

rdeerd tegen actuele waarde. Deze
Wet waardering Onroerende Zaken

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen

genomen. Op materiële
afgeschreven.

opgenomen, tenzij anders vermeld gro

Materiële vaste activa

De overige kerkelijke materiële ctiva worden
wordt voor panden ge
(WOZ). Mocht de aan

ld rde
rde h dan wordt deze waarde

die eerd op actuele waarde, wordt niet

Mutaties in
Winsten en verl iging in de actuele waarde, worden verwerkt in de
staat van baten en erdeel B. Daarnaast worden in onderdeel C ten laste van de
winstbestemming reserves gevormd

lnsta gewaardeerd op de verkrijgingsprijs, verminderd met de
CU

De e activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor zover
ar deel van een vordering, wordt het geschatte bedrag voor

baarhe gebracht op de vordering

De elen bestaan uit kas, banktegoeden

Eigen
Het eigen ogen bestaat uit de rubrieken Algemene reserve (inclusief wijkreserves) en

gsreserves. Het resultaat D wordt gemuteerd op de Algemene reserve. Mutaties in

sreserves worden verwerkt in onderdeel C. Er vinden geen boekingen rechtstreeks
ten laste van het Eigen vermogen plaats.

s en inventa
afschrijving

en ove

Concc,:ptversie 2B-06-2022 1 6. 02 11
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weergegeven.
ln onderdeel B van de staat van

Frotestantse gemeente te Vlieland
College varr Kerkrerrtmeesters - Jaarrekening 2021

gevormd voor
rJang

sterende loo er

verslagjaar, met

worden in

e baten en lasten

baten en lasten

Voorzieningen
De Voorzieningen voor groot onderhoud, die dienen als kostenegalisatie,
verwachte kosten inzake (periodiek) onderhoud van panden, gebaseerd
onderhoudsplan. De Voorzieningen worden gewaardeerd op nominale

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen
dan een jaar. De schulden worden gewaardeerd op nominale

3. Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde dsla
Baten worden verantwoord in het jaar waarin
aanmerking genomen in het jaar waarin d

worden toegerekend aan de verslagperiode ze

lndeling staat van baten en lasten
ln onderdeel A van de staat van bate zijn d

De
g

weergegeven. Baten uit eden
Het totaal van onderdeel A plus het totale

en overige baten en lasten
ord onder onderdeel B.

van het verslagjaar aan

resultaatbestemming bedragen op
en deze mutaties in

worde

en lasten zijn
legaten worde

erVanuit het resultaat A
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves

d. ln
zich

Het resterende resultaat D de de Algemene reserve (inclusief wijkreserves) aan

Co n c e plv e rs i e 2- B-0 6- ?-0 2 2 1 6 : 0 2 12
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3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Onroerende zaken

Boekwaarde per 1 januari

Afschrijvingen

(Des-)investeringen

Herwaarderingen

Boekwaarde per 31 december

lnstallaties en inventarissen

Boekwaarde per 1 januari

Afschrijvingen

(Des-)investeringen

Herwaarderingen

Boekwaarde per 31

Vlottende activa

Debiteuren

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrentmeesters - ,Jaarrekening 2021

een
Overige

gebouwen
Monumenta

kerkgebou

211.OOO

8.000

219.000

ln rn lnstallaties in
overige gebouwen

0

uwen

11.345

11.345

31-12-202't 3'.1-12-2020

r

000

3

0

burgerlijke gemee

burgerlijke nte Vl

3

onderhoudsubsidie kerkplein 7

bruik kerk

overlopende activa

0

3.734

0

3.698

3.734 3.698

5

5

vorderinge

Cct t't cr: ptve rsie 2 8-06-2022 1 6 
- 02 13
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Geldmiddelen

Bankrekeningen

rabobank rc en spaar

N195RABO0367600021

NL36RABO01 1 9324636

NL21 RABO3255130042

Protestantse gemeente te Vlieland
College varr Kerl<rentmeesters - Jaarrekening 2021

3í 31-',t2-2020

14.850

1.350

4.363

691

009 60.000

209 65.054

Conceptversie 28-06-2022 1 6:02 14
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Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Mutatie via resultaatbestemming

Stand per 31 december

Bestemm in gsreserves en -fondsen

H erwaarderin gsreserves

Protestantse gemeente te Vlieland
Crrllege van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

2021 2020

454

591

477.175
-114.721

ng

863

295.696

5.696

2021

68.696

8.000

362.454

31-12-2020

279.696

279.696

2020

68.696

Pastorie kerkplein 5

Stand per 1 januari

Toevoegingen via resultaatbeste

Stand per 31 december

Gastenhuis kerkplein 5 A

Stand per 1 januari

Toevoegingen via resultaatbestem

Stand per 31

76.696

211.000

8.000

68.696

211.000

219.000 211.000

Conce ptversie 28-06-2022 1 6:02 15
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Vreemd vermogen

Vreemd vermogen

Voorzieningen

lange termijn

Onderhoudsvoorzienin gen

Onderhoud kerkplein 7

Onderhoud kerkplein 7

Stand per 1 januari

Toevoegingen via lastenrekeningen
Stand per 31 december

Vreemd vermogen korte te

Crediteuren

Crediteuren

KoÉlopende schulden en nde passiva

Overige schul

Kosten KKA

Renten

Overig

Voo ragen

Frotestantse gemeente te Vlieland
College rr;tn Kerl<rerrtmeesters , ,Jaarrekening 2021

-'12-202'l ,2020

7.660 10.800

7.660 10.800

2021 2020

6.860 10.800

17.660 10.800

3',1-12-2021 31-12-2020

4.098 2.113

4.098 2.113

31-12-2021 3't-12-2020

1.415

14

47

1.500

1.776

16

242

2.976 2.034

C r.t rt r.: e: y:tve rs i e 2 B -0 6- 2 0 2, 2 1 6. 0 2_ 16
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Beg

Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten onroerende zaken

Monumentale kerkgebouwen

Pastorieën bewoond door predikant

Overige bebouwde eigendommen

Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten uit rente, dividenden en be

Rente van banken

Opbrengsten uit stichtinge
fondsen
Opbrengsten uit stichtingen,

Overige opbrengsten

Opbrengsten levend geld
Opbrengsten

Vrijwillige bijd

Collecten in kerkdien

Giften

Kerkte

dies en bijdragen
dies en bijdragen

subsidies

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerl<rentmeesters - Jaarrekening 2021

Rekening
20202

6.529

5.36'1

1.200

5.124
5.753

850

13.090 11 .727

195

5 19

en

n en fondsen

34.000 95

34.000 95

12.949

4.834
4.437

25

630

413

7.000

5.000

8.000

9.312
2.101

1.343

185

1.253

1.000

N

21.000 23.288 14j94

8.160 15.600

8.1 60 15.600

1 '1.560

USSEN

Co nct: pl ve rsi e 2-8-06-202 2 1 6 : 02 17
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Incidentele baten
lncidentele baten

lncidentele baten

Herwaardering onroerende zaken

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

Begroting
2021

ng
2021

5.7

16.000

21.782

Rekening
2020

696

696

R

Orsnceplversie 28-06-2-02') 1 6:02 18
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Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief
afschrijvingen
Monumentale kerkgebouwen

Onderhoud

Belastingen

Verzekeringen

Energie en water

Dotaties aan onderhoudsvoorzieningen

Overige kosten

Pastorieën bewoond door predikant

Onderhoud

Belastingen

Verzekeringen

Energie en water
Overige kosten

Niet-monumentale

Onderhoud

Kosten eigendommen
eni
Ove

On

Bel

E

Ove

Overige

Buffetten

(on)roerende zaken

Prt:rtesta ntse gerneente te Vliqls6 6
College v;:rr l(orl<r'cntmeesters - ,Jaarrekoning 2021

Begroting
2021

Rekening
2020

5.144
459

2.022

3.271
'10.800

ing

461

1.673

126

6.860

2.337

3.000 1.457 21.696

3 53.675

517

368

500

2.500 378

9.500 10.345 54.938

120

120

12.500 21.802 76.754

6.267

513

291

2.544
730

me

3.00'1

1.258

757

1.'189

7.438
673

781
592

6.205

415

9.484

302
302

450

2.050

bouwde

gen

water

( ) o n c e pttt e: rs i e 2- B -0 6- ?- U?" 2- 1 6 : 0 2

415
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Afschrijvin gen onroerende zake n,
installaties/invent.
Afsch rijvi n gen on roerende zaken, instal laties/
invent.

N iet-kerkelijke inventarissen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Eigen predíkanten

Afd rachten bezettin gsJvacaturebijd rage
predikantsplaatsen

Overige vergoedingen eigen predikanten

Overige kosten pastoraat

Beroepen, vestigen en vertrek
Hulpdiensten

Preekvoorziening

Overige kosten pastoraa

Frotestantse g;emeente te Vlieland
College varr Kerkrentmeesters - .laarrekenin g ?-021

Begroting
2021

960

25.000
'13.000

Rekening
2020

9.786

369

2021

0

369

36.1 80

11.144

960

29.182
30.142

46

885

2.935

500

47.324

1.125

2.327

Kosten kerkdie
activiteiten
Kosten ke activiteiten

kerkel ijke activiteiten

iten

lic en andere organen
Verplicht en/bijdragen andere organen

Afdra r quotum

Afdrachten de solidariteitskas
Overige b en en contributies

38.000 4.366 3.452

38.960 34.508 50.776

2.000

kerkelijke

U

523

251

8.098

861

431

2.000 8.872 1.292

1.811

490

25

1 .150

300

1.140

470

2.326

es en bijdrage

kosten kerkelijke

Conce: ptversie: 2-B-06-2022 1 6 :02

1.450 1 .610
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Salarissen en vergoedingen
Kosters

Overige vergoedingen

Organisten en/of cantors

Overige vergoedingen

Overige kosten personeel/vrijwilligers

Vergoedingen vrijwilligers

Kosten beheer, admin
Kosten beheer, administratie

Bestuur

Bureaubehoeften en drukwerk

hief

Administratie en archief

Financiële administratie
Jaarrekeningcontrole

Verzekeringen (WA, diefstal, verz
Publiciteit

Kerktelefoon

Kerkblad

Overige

Ban

Diaco
D

Overige bi en wereldwijd

Profestantse gerneente te Vlieland
College varr Kerl..rentmeesters - Jaarrel<ening 2021

Begroting
202'l

Rekening
2020

951

951

2.700

2021

2.700

rc ef

etc.)

100

1.450

1.600

500

107

181

174

4.891

3.200

3.200

1.000

3.657

3.657

3.657 3.651

353

210

3.126

3.500

100

292

599

956

3.507

1.051

288
54

965

3.008

2.889

Re
Re

8.250 11.758

200 184

10.893

214

rk wereldwijd
wereldwijd

200 184 214

200

200

asten/bank
n/bankkosten

() o rt c t: 1 : tv e rs i r: 2 B,() 6 - 2- 0 ?- ?- 1 6 : () 2 21
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Toev. bestem m i ngsreserves/-fondsen
Toev. bestem mi n gsreserves/-fondsen

Toevoeg ingen bestem mingsreserves

Protestantse gerneente te Vlieland
College van Kerl<rentmeesters - Jaarrekening Z02l

Begroting
2021

Rekening
2020

.696

.696

ng
2021

16

16.000

Conce ptversie 2-8-06-2022 1 6:02 LZ
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as

Onroerende zaken
Monumentale

Kerk, KerkpleÍn 7

Pastorieén bewoond door
predikant

Kerkplein 5

Overige gebouwen

Kerkplein 5 a

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

NS

1

366.000

366.000

211.000
211.000

rijvingen
(Des-)

investeringen Herwaardering Balans
31-12,2021

0

00

0

00

Verzekerde
waarde

0

374.OOO 518.500

374.000 518.500

219

2

WOZ-waarde

0

0B

374.000
374.OOO

219.000

219.000

Conceptversie 28-06-2022 1 6:02
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lnstall
lnstallaties in kerkelijke

vleugel Kerkplein 7

Installaties in overige gebouwen

Kerkplein 5 cv

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021

11

Afschrijvingen (Des-)
investeringen Herwaardering Balans

31-12-202',

11.345

11.345

Verzekerde
waarde

0

0

0 0

00

Co n ce ptve rsi e 28-06-2022 1 6 : 02 24


