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Jaarrekening 2016 gereed en akkoord in kerkenraad

Op 18 april 2017 werd de jaarrekening over 2016
van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht
behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.
Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen
over het boekjaar 2016:

De opbrengsten uit levend geld zijn flink lager
dan in 2015 (en toen hadden we ook al een flinke
teruggang ten opzichte van 2014). De belangrijkste post binnen levend geld is de Vrijwillige Bijdrage. Het aantal gevers
hiervoor is met 15% gedaald tot 310 (van 366 in 2015). Gelukkig is de bijdrage per gever met 10 % gestegen naar ¬349.
Echter de opbrengsten daalden toch met ¬7.500!

De rentebaten zijn licht gedaald. Dit komt door een nog lagere rente (0,1%) op de Kerkelijke Spaarrekening. Gelukkig
hebben we het grootste deel van ons vermogen vastgezet in een zogenaamde rentevervalkalender met een flink hogere rente.
Daarom treft de rentedaling ons niet zo hard.

De opbrengsten uit verhuur zijn gestegen ten opzichte van 2015, maar nog steeds niet op het niveau van enkele jaren
geleden.

Door detachering van 0,3 FTE van de werktijd van Ds. Stegink hebben we een significante baat gecreëerd.

De uitgaven zijn lager dan in 2015.

De tabel hieronder toont de jaarrekening in getallen.
Dit betekent dat we een negatief resultaat (verlies) van ¬7.157 hebben over 2016. Net als verleden jaar zien we dat het
vooral de terugloop in Vrijwillige Bijdrage is die dit verlies veroorzaakt. Het is daarbovenop verontrustend dat deze
terugloop vooral wordt veroorzaakt door een lager aantal gevers.
Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.
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