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Wat is de actie Kerkbalans?
De (landelijke) actie “Kerkbalans” is een jaarlijkse actie voor fondsenwerving door en voor uw
plaatselijke kerk.
Elk jaar wordt in januari aan de leden een financiële bijdrage gevraagd die bestemd is voor de eigen
plaatselijke kerk.
Een andere term voor deze bijdrage is: (Vaste) Vrijwillige Bijdrage.
Deze bijdrage noemen we “Vrijwillig” in de zin dat ieder voor zichzelf de hoogte van de bijdrage
bepaalt. De bijdrage noemen we “Vast” omdat we ervan uitgaan dat alle leden structureel bijdragen.
De actie wordt jaarlijks eind januari uitgevoerd.
Vrijwilligers brengen in deze periode een envelop met daarin een brief, een antwoordformulier en
een portvrije antwoordenvelop.
Op het formulier kunt u aangeven:
 hoeveel u in dit jaar wilt geven als vrijwillige bijdrage
 in hoeveel termijnen u dit bedrag wilt geven
 op welke manier u een bijdrage wilt geven
Per adres wordt meestal 1 envelop bezorgd. Thuiswonende “kinderen” boven de 18 jaar krijgen een
eigen envelop. Als door het gezinshoofd ook voor hen wordt betaald, dan dit graag aangeven op het
formulier.
Wij vertrouwen erop dat alle enveloppen worden geretourneerd. Eventueel kunt u opmerkingen of
vragen toevoegen.

Waarom de actie Kerkbalans?
De kerk is volledig afhankelijk van (vrijwillige) bijdragen van de leden en van eigen activiteiten.
In Nederland krijgt de kerkorganisatie geen subsidie van de overheid.Alleen voor het onderhoud van
monumentale gebouwen zijn er nog wat beperkte subsidiemogelijkheden.

Kosten en inkomstenalgemeen (Zie hiervoor de financiële meerjarenbegroting 2016 - 2021)
Deze informatie is al langere tijd beschikbaar voor de leden van de kerk en wordt vastgesteld in een
gemeentevergadering waarbij de leden worden uitgenodigd.
Door de ANBI status van de kerk is het nu verplicht de financiële gegevens te publiceren naast een
aantal andere gegevens zoals doelstelling en bestuur.

Wat zijn de kosten van de kerk?
De grootste posten zijn:
Pastoraat / Salariskosten voor de predikanten
Het onderhoud van de kerkgebouwen. Gelukkig wordt een groot deel hiervan opgebracht
door huurinkomsten.
Voor meer details zie hiervoor de financiëlemeerjarenbegroting 2016 - 2021

Wat zijn de inkomsten van de kerk?
Bijdragen door de leden bij verschillende acties
Het grootste deel van de inkomsten wordt opgebracht door de leden. De belangrijkste actie daarbij is
de jaarlijkse actie “Kerkbalans” die altijd in januari wordt gevoerd. Deze actie betreft de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage.
Bij deze actie wordt aan de leden gevraagd om aan te geven wat ze in dit jaar zullen geven. Op een
formulier kan worden aangegeven welk bedrag hoe en wanneer zal worden gegeven.
Betaling is mogelijk in termijnen, via incasso en acceptgiro, of door zelf over te maken.
Met deze actie voor de vrijwillige bijdrage zijn er jaarlijks in totaal vier acties:
1. Actie kerkbalans, Vrijwillige bijdrage voor de eigen plaatselijke kerk ( januari)
2. Solidariteitsfonds ten behoeve van een, verplichte, afdracht ter ondersteuning van financieel zwakke
kerken (mei/juni)
3. Kerkwijzer ten behoeve van een bijdrage in de kosten van ons eigen blad.(september)
4. Einde jaarsactie. Herinnering en vraag voor een mogelijke (extra) betaling voor de vrijwillige bijdrage.

Inkomsten uit de verhuur van (kerk)gebouwen
De gebouwen worden voor een groot deel gefinancierd uit huuropbrengsten.

Hoe hoog is de Vrijwillige Bijdrage?
Voor een sluitende begroting is een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 300.000 nodig.
Bij de kerk wordt dit niet opgebracht door een vast bedrag per lid maar de hoogte van de
bijdrage wordt overgelaten aan de leden. Ieder wordt geacht bij te dragen naar draagkracht.
Hierdoor is het moeilijk om harde richtlijnen te geven. Wel moeten we gezamenlijk het
beoogde bedrag opbrengen.
Ouderen zijn vaak opgegroeid met de gewoonte om met hun bijdrage het werk van de kerk
te ondersteunen.
Bij jongeren is deze gewoonte veel minder aanwezig en vaak is ook niet bekend wat van hen
wordt verwacht. Daarom geven we hieronder wat richtlijnen.

Richtlijnen voor het vaststellen van een bijdrage.
Een richtlijn van 1% kan worden gebruikt bij een modaal inkomen van ongeveer netto
€ 1.850 per maand of € 22.000 per jaar.
Bij hogere inkomens adviseren we een hoger % , waarbij ook met vermogen rekening moet
worden gehouden.
Bij lagere inkomens vragen we een bijdrage afhankelijk van uw mogelijkheden. Ook de
kleinste bijdrage geeft een signaal van betrokkenheid.

Om over na te denken bij het vaststellen van uw bijdrage
Wat kost een vereniging?
Veel mensen zijn lid van één of meer verenigingen. Soms zijn de kosten beperkt tot een paar
tientjes maar vaak wordt € 100 of (veel)meer per vereniging per gezinslid betaald.
Ik heb alleen een (bijstands)uitkering en kan nauwelijks rondkomen.
Door het uitgangspunt van betalen naar draagkracht is het begrijpelijk als geen bijdrage mogelijk
is. Ook dit kunt u aangeven op het formulier. Zo nodig kan dit met een verzoek om hulp die altijd
vertrouwelijk behandeld wordt.
Ik ben student.
Het inkomen van een student is beperkt. Veel studenten hebben wel een inkomen, zijn lid van
een vereniging en hebben geld beschikbaar om uit te gaan.
Wil je de kerk ondersteunen in haar werk dan moet daarvoor een bescheiden bijdrage
beschikbaar kunnen zijn.

ANBI
Door de ANBI status van de kerk zijn giften aftrekbaar mits deze meer bedragen dan 1% van het
belastbaar inkomen.
Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Een formulier kan worden kan worden
gedownload.

Andere praktische vragen
Ik heb geen formulier gekregen. Wat te doen?
Heeft u eind januari nog geen envelop ontvangen dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk
bureau:
E:
kerkelijkbureau@pgnadm.nl
T:
Kerkelijk bureau: 0713616402 Op vrijdag van 9.00 – 12.00 uur.
Ik heb een andere vraag. Waar kan ik terecht?
Neemt u contact op met het kerkelijk bureau (zie hierboven) dan zal men u daar helpen of
doorverwijzen.

