
 
Gereformeerde Kerk Ouddorp 

College van Kerkrentmeesters 

 
 
 
Geef voor je kerk ! 
 
Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo vaak 
klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen aandacht 
en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit. De kerk is de plek waar God zich aan 
ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij leven.  
 
En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om 
ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar 
verbinding terecht kan in de kerk. In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te 
ontstaan, mogen wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen eenzaam 
zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. Zo verbinden we ons aan de maatschappij, aan elkaar en 
daarmee aan God. 
 
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we uw 
financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een investering 
in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen. 
 
In januari wordt de actie Kerkbalans gehouden. Dit is verreweg de belangrijkste inkomstenbron van 
onze kerk. Wij bevelen haar van harte bij u aan. De bijdrage die u betaalt, is geheel voor onze eigen 
gemeente en nodig voor: het onderhoud van het gebouw, de verwarming, de verlichting, 
personeelskosten, pastorale projecten, bijzondere vieringen, etc. Het gaat om al die kosten die 
gemaakt moeten worden om de kerkelijke gemeente levend en vitaal te laten zijn, om kerkdeuren te 
openen en u welkom te heten.  
 
Om u een indruk te geven van de uitgaven en de inkomsten die daarbij nodig zijn, vindt u op de 
achterzijde van deze folder de begroting voor het komende jaar. Zoals u kunt zien, bedragen de 
kosten van de Gereformeerde Kerk Ouddorp bijna EURO 110.000,-. We hebben ruim 550 (belijdende 
en doop-) leden, dus dit betekent dat: 
 

onze kosten ongeveer € 200,- per lid bedragen  
en onze kerk is geheel afhankelijk van uw bijdrage 

 
Deze kosten zullen deels worden betaald uit collectes en acties, maar de kosten zullen voor een groot 
deel uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen moeten worden betaald. In de begroting zijn de verwachte 
Vaste Vrijwillige Bijdragen voor een bedrag van € 68.000 opgenomen. Dit is gebaseerd op de trend 
van de afgelopen jaren. Op basis van dit bedrag ontvangt de kerk net voldoende om alle kosten te 
kunnen voldoen.  
 
Uiteraard streven we naar een sluitende begroting op basis van uw/jouw Vaste Vrijwillige Bijdragen. 
Wij hopen zodoende dat de totale toezeggingen voor de actie Kerkbalans tenminste gelijk zal zijn als 
die voor het afgelopen jaar. Als college van kerkrentmeesters hebben we er het volste vertrouwen in 
dat het ook u als gemeente ernst is dat we op een gezonde basis kerk mogen zijn en Gods boodschap 
kunnen uitdragen en dat een ieder zich ook dit jaar weer van zijn verantwoordelijkheid bewust is om 
te geven naar zijn of haar vermogen.  
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Dit is de bankrekening waarop u uw bijdrage kunt storten. Wij willen echter de automatische incasso 
van harte bij u aanbevelen. Het grote voordeel van een incasso is dat u er geen omkijken meer naar 
heeft. De machtiging voor incasso kunt u op het toezeggingsformulier invullen. 
 

De overheid betaalt mee middels de giftenaftrek 
 

Iedereen die inkomen heeft (in Box 1) heeft de mogelijkheid om een aftrek te claimen voor giften aan 
een algemeen nut beogende instelling (“ANBI”). Dit betekent in veel gevallen dat u één derde tot de 
helft van uw gift terug kunt krijgen. Hieronder in het kort de belangrijkste spelregels. 
 
Er geldt een drempel van tenminste 1% 
of Euro 60,- van het (verzamel)inkomen. 
Uw giften aan ANBI’s voor zover deze 
gezamenlijk boven de drempel 
uitkomen, kunnen in aftrek worden 
gebracht tot een maximum van 10% van 
uw inkomen (de kerk is ook aangemerkt 
als ANBI).  

Als u uw toezegging voor een periode 
van vijf jaar laat vastleggen, dan hoeft er 
geen rekening te worden gehouden met 
de 1%-drempel en is het gehele bedrag 
van uw gift aftrekbaar. U kunt hiervoor 
een overeenkomst met de kerk sluiten. 
Neemt u contact op met Maarten 
Zuurmond (via 
maartenzuurmond@kpnmail.nl of  
06-49365542) als u hier meer over wilt 
weten. 
 
De giftenaftrek kan op de jaarlijkse 
aangifte inkomstenbelasting worden 
ingevuld of anders via een aangiftebiljet 
worden teruggevraagd. Let op dat u uw 
bewijsstukken goed bewaart, want de 
belastingdienst kan deze opvragen. Op 
deze plaats is het goed er nog eens op 
te wijzen dat ook uw gift in de 
collectezak voor aftrek in aanmerking 
komt als u dat door middel van 
collectebonnen doet (mits u uw 
bewijsstukken bewaart). 

 

     
 BEGROTING 2020  
     
 Inkomsten    
 §  Vaste Vrijwillige Bijdragen € 68.000  
 §  Collectes € 23.000  
 §  Verhuur € 5.300  
 §  Overige giften € 5.500  
 §  Bijdragen/advertenties  Nieuwsbrief € 1.700  
 §  Diverse acties (rommelmarkt e.d.) € 10.000  
     
 TOTAAL INKOMSTEN € 113.500  
 Uitgaven    
  
 Gebouwen    
 §  Kosten kerkgebouw € 16.189  
 §  Kosten predikantswoning € 17.431  
     
 Kosten gebouwen € 33.620  
     
 Overige uitgaven    
 §  Pastoraat en preekvoorziening € 38.262  
 §  kerkdiensten en kerkelijke activiteiten € 10.300  
 §  Bijdragen € 8.750  
 §  Overige kosten/vergoedingen € 17.575  
     
 Totaal overige uitgaven € 74.887  
     
 TOTAAL UITGAVEN €    108.507  
     
 Begroot resultaat voor 2020 € 4.993  
 

   
 


