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Voorwoord 

Dronten, 17 Maart 2018 

Geliefde broers en zussen, 

Hierbij presenteren wij u de financiële jaarrekeningen 2017 en begrotingen 2018 van zowel de 

Gereformeerde Kerk als ook de diaconie van Dronten Zuid. 

We mogen terugkijken op een jaar waarin we financieel aan al onze verplichtingen hebben kunnen voldoen. 

Toch is een serieus signaal bij deze jaarcijfers op z’n plaats.  

De kosten zijn de laatste jaren harder opgelopen dan de inkomsten en onze reserves zijn aan het opraken. 

De VVB-inkomsten zijn in 2017 €10.500 lager uitgevallen dan met elkaar begroot. De classis verraste ons 

ook nog eens met een quotum aanslag van €1950.  

Gelukkig waren er ook meevallers. De exploitatie 2017 voor “De Lichtboei” viel €7000 lager uit dan 

begroot. De collecte opbrengsten vielen €1280 hoger uit; een effect van Scipio? Een besparing waar een 

dubbel gevoel over mag bestaan is die voor Catechese en toerusting (-€3000). 

Om ongeveer op resultaat €0 uit te komen hebben we in 2017 een aantal onttrekkingen gedaan uit 

voorzieningen en bestemmingsfondsen. Voor onderhoud kerk en pastorie is €12.800 uit de reservering groot 

onderhoud gehaald. Dit was immers ook in de afgelopen jaren als resultaat hiervoor in de boekhouding 

opgenomen. Voor 2018 staat er een vervanging van de verwarmingsketels en een aanpassingen aan de 

kerkzaal gepland. Daartoe verwachten we nog eens €30.000 te moeten onttrekken (zie ook de begroting). 

Om aan deze financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen zullen we daarom op zoek moeten naar 

extra vreemd vermogen. Een eerste verkenning met SKG is hierover geweest. Dit betekent wel dat er dan 

ook extra financieringskosten zullen optreden. Deze financiële gedachten zijn nog onvoldoende concreet en 

daarom ook niet in de begroting 2018 opgenomen.  

De afgelopen jaren is het ledenaantal van onze gemeente gegroeid. Op de peildatum van 1 oktober 2017 

hadden wij 571 (+14) ingeschreven leden. Het gevolg is dat de landelijke kosten (quota gebaseerd op het 

aantal leden) ook in 2018 verder stijgen.  

Voor vragen over de jaarcijfers van de kerk kunt u terecht bij ondergetekende 

(penningmeester@gkvdrontenzuid.nl).  

Voor vragen over de jaarcijfers van de diaconie kunt u terecht bij de penningmeester van de diaconie 

(diaconie@gkvdrontenzuid.nl). 

De bijgaande stukken van het beheer van ''De Lichtboei'' zijn opgemaakt door Ton Kersloot. Vragen 

betreffende de exploitatie van ''De Lichtboei'' kunt u stellen via (cbz@gkvdrontenzuid.nl. 

Met hartelijke groeten, namens de CBZ, 

Leo Groeneveld 
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Balans per 31 december 2017 
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Exploita tie - uitgaven per 31 december 2017  
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Exploita tie - inkomsten per 31 december 2017  
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Exploitatie 2017 en begroting 2018 Lichtboei 
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