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Jaarrekening 2020 Gereformeerde kerk te Rotterdam 
 

 
Exploitatie 2020 
 
2020 wordt ook financieel gekenmerkt door de gevolgen van Corona, aan de 
batenkant vallen huurinkomsten weg en aan de lastenkant vallen door de 
beperkingen diverse kostenposten lager uit. De Gereformeerde kerk te Rotterdam 
heeft 2020 financieel met een nadeel afgesloten van € 34.949. Dit nadeel wordt 
positief beïnvloed door een ontvangen legaat en het beleggingsresultaat. Beide 
onderdelen worden verantwoord onder de incidentele baten. Zonder deze 
onderdelen was het nadeel € 60.055.  
 
Toelichting baten 

• De opbrengsten van de onroerende zaken betreft de huurinkomsten van de 
Bergsingelkerk en de BMVier. Deze lagen flink lager dan begroot omdat er 
door Corona flink minder verhuurd mocht worden. 

• De opbrengsten van rente, dividenden en beleggingen lag wat lager dan 
begroot door lagere beleggingsopbrengsten dan verwacht.  

• De opbrengsten levend geld waren lager dan begroot maar wel iets hoger dan 
in 2010. De VVB inkomsten waren in 2020 € 63.173, net wat meer dan in 
2019.   

 
Toelichting lasten 

• De kosten aan de gebouwen lagen lager dan begroot. Ook hier is de invloed 
van Corona zichtbaar. Door de pandemie is er minder aan onderhoud besteed.  

• De kosten voor het pastoraat betreffen de kosten van de predikant en de 
pastoraal medewerker. De realisatie was lager dan begroot omdat in de 

omschrijving 2019 begroting 2020 2020
opbrengsten onroerende zaken 48.356 40.100 27.326
opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 5.234 5.000 2.866
opbrengsten levend geld 78.447 88.800 81.158
totaal baten 132.037 133.900 111.349

Kosten kerkelijke gebouwen 81.102 65.400 58.924
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 69.621 74.383 60.945
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.826 6.100 3.396
Verplichtingen/bijdragen andere organen 6.735 7.852 6.748
Salarissen en vergoedingen 15.856 16.231 17.285
Kosten beheer, administratie en archief 25.504 21.300 22.921
Rentelasten/bankkosten 1.283 1.200 1.185
totaal lasten 205.928 192.465 171.404

saldo baten en lasten -73.891 -58.565 -60.055

Incidentele baten 54.761 0 25.544
Incidentele lasten 3.332 0 -438
totaal inc baten en lasten 58.093 0 25.106

resultaat -15.798 -58.565 -34.949
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begroting rekening was gehouden met een heel jaar lang een pastoraal 
medewerker en in de praktijk was dit niet het geval. 

• De lasten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten vallen door de Corona 
beperkingen lager uit. 

• Verplichtingen/bijdragen andere organen betreft afdrachten aan de landelijke 
PKN organisatie. 

• De salarissen en vergoedingen betreft vergoedingen aan de organisten en 
vrijwilligers van de kerk. 

• De kosten voor beheer, administratie en archief liggen iets hoger dan begroot 
omdat er kosten gemaakt zijn voor onderbrengen van het papieren archief in 
het gemeentelijk archief.  

 
 
 

 
Balans 
 
De balans geeft de bezittingen en de schulden weer van de kerk. Aan de activazijde 
staan de beleggingen, bankrekeningen en spaarrekeningen van de kerk. De passiva 
bevat de reserves en voorziening voor het groot onderhoud aan de Bergsingelkerk. 
Na verwerking van het negatieve resultaat 2020 resteert een eigen vermogen van € 
933.251 

omschrijving beginbalans eindbalans
Materiële vaste activa 5 5
Financiële vast activa 340.421 349.125
kortlopende vorderingen -1.416 -14.074
Liquide middelen 736.459 715.989
totaal activa 1.075.470 1.051.045

Eigen vermogen 984.161 968.200
resultaat boekjaar -15.961 -34.949
Voorzieningen 101.055 113.587
langlopende schulden 0 0
kortlopende schulden 6.215 4.207
totaal passiva 1.075.470 1.051.045


