
Begroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021  

In de kerkenraadvergadering van 16 november is de meerjarenbegroting 2018-2021 goedgekeurd. Op grond van 

de plaatselijke regeling van onze gemeente wordt vervolgens de volledige begroting ter inzage beschikbaar 

gesteld op het kerkelijk bureau. Voorts wordt de jaarrekening gepubliceerd op de website gknermelo.nl. Een 

samenvatting van de begroting is in deze Antenne gepubliceerd en volgt hieronder. Eventuele reacties kunnen 

worden gericht aan de scriba van de kerkenraad. 

Met de voorliggende update van de meerjarenbegroting 2017-2021 bouwen we voort op het financieel 

fundament voor de koers van onze kerkgemeenschap. Het begrote resultaat voor 2018 is +€ 24.289. Het 

verwachte resultaat neemt als gevolg van licht dalende baten af naar circa +€ 10.000 in 2021. Het eigen 

vermogen neemt naar verwachting toe van € 1,85 mio eind 2017 naar € 1,89 mio in 2021.  

Het onderhoudsfonds is aangegroeid tot een omvang van naar verwachting € 571.000 eind 2017. In 2018 (en 

verder) zal aan het fonds worden onttrokken om onder meer de asbesthoudende leien van het dak van de 

Immanuelkerk te vervangen. De liquiditeitspositie blijft gedurende de begrotingsperiode met circa € 2,1 mio 

ruim voldoende.  

We leggen hiermee een robuuste financiële uitgangspositie neer voor een kerk die ruimte heeft om te investeren 

in haar gemeente zijn alsook een kerk die zich voorbereidt op een duurzame toekomst te midden van Ermelo.  

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Immo Spriensma (voorzitter) en Bart Vrancken (penningmeester) 
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Baten 662.070 792.772 702.470 696.227 688.581 683.986 682.630

Lasten 665.761 652.735 626.033 671.938 663.901 663.244 672.359

Resultaat -3.691 140.037 76.437 24.289 24.680 20.742 10.271

Eigen vermogen 1.616.884 1.771.006 1.847.443 1.859.588 1.871.928 1.882.299 1.887.434

Onderhoudsfonds 447.763 502.497 570.997 309.304 309.287 339.475 336.676

Liquide middelen 629.127 1.194.782 1.263.555 560.925 880.442 881.943 836.639

Deposito's 1.536.423 1.159.772 1.154.885 1.607.967 1.300.773 1.339.830 1.387.471
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