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Protestantse Gemeente te Muiderberg
824135763
www.kerkaanzee.nl
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Populierenlaan 2-B, 1399 GS Muiderberg

De Protestantse Gemeente te Muiderberg (Kerk aan Zee) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut
(kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt
omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid,
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1
artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in
ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen
omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor
de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde
is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in
Nederland
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen
die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van
toepassing op de Protestantse gemeente te Muiderberg.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd
door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad
6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van
diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad
als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden,
contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (
Ordinantie, art. 3 )

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat
zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie,
haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar
financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte
van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die
zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst
van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van
haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke
verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Hieronder vindt u het beleidsplan 2015-2020 van onze gemeente
Beleidsplan Kerk aan Zee
E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale
regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in
loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding
voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden
vergoed.
F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand
houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk
gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn
conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het
College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Zij waken over de financiële
slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en
verantwoording af aan de kerkenraad.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de
rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn)
vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere
kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht
hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Begroting Kerk aan Zee 2018

Toelichting begroting 2018
Algemeen
Het opstellen van de begroting is gebaseerd op de gerealiseerde cijfers over
2016 en de begroting 2017.
Door omstandigheden, ziekte van de penningmeester en het nog niet
overgedragen werk aan de het externe accountant/administratie kantoor, is de
boekhouding over 2017 nog niet bijgewerkt. Daardoor zijn de voorlopige cijfers
tot en met het derde kwartaal over 2017 niet beschikbaar. Waar wel gegevens
bekend zijn is daar rekening mee gehouden.
Baten (rubriek 80 tot en met 85)
De belangrijkste posten zijn verhuur gebouwen en vaste vrijwillige bijdragen.
Met de eerste is rekening gehouden met een kleine stijging ten opzichte van
2016 en wat sterkere stijging ten opzichte van de begroting 2017. De praktijk
lijkt deze aanpassing te rechtvaardigen.
Door vertrek en overlijden van een aantal betalende leden moest het bedrag van
kerkbalans worden bijgesteld. Circa € 2000 lager dat 2016.
De overige posten in deze rubriek zijn nagenoeg gelijk gebleven.
Lasten ( rubriek 40 tot en met 48)
Op de bedragen die onder rubriek 40 en 43 staan zijn er weinig verschillen met
2016 en begroting 2017. De lasten kerkelijke gebouwen zijn in 2016 hoog
geweest, maar voor 2017 zijn deze toch weer op het niveau van begroting 2017
gesteld. De kosten zijn in vergelijking met voorgaande jaren hoog omdat er
nogal wat achterstallig onderhoud bleek te zijn. In overleg met monumenten
wacht wordt hard gewerkt om de gebouwen weer op peil te krijgen.
Voorts valt de grote stijging op van de de post pastoraat onder rubriek 43. Deze
begrote stijging wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door de start van de
zogenoemde “pioniersplek”. Hierover is al veel gesproken en inmiddels zijn de
activiteiten ook merkbaar in en om de kerk. Het zijn activiteiten die gericht zijn
op het creëren en verstevigen van de relatie van de kerkelijke gemeenschap met
het dorp en omgekeerd. Verrijking en verbreding van zingeving binnen en buiten
de kerk. Een tweede motief is een breder draagvlak te krijgen voor de
instandhouding van ons kerkgebouw aan zee als enige monument in ons dorp.
De kerkenraad heeft besloten daar voor gedurende twee jaar € 10.000
beschikbaar te stellen uit een voor pastoraal werk ontvangen legaat. De begrote

kosten voor pastoraat stijgen dus circa met dit bedrag. Voor de werkzaamheden
zijn twee professionele trainers aangesteld.
Onder rubriek 54 wordt de onttrekking uit het legaat verantwoord ter dekking
van de stijging van zowel extra onderhoud als “pionierskosten”
Saldo
In tegenstelling tot 2016 en begroting 2017 sluit deze begroting voor 2018. Het
is duidelijk dat dat alleen mogelijk is door uit de ontvangen legaten te putten.
Die legaten zijn eindig, dus zal er naar structurele dekking moeten worden
gezocht. Er is van uitgegaan dat “pionieren” na verloop van tijd ook eigen baten
zal genereren.

