
Begroting 2021 St. Kloosterkerk Den Haag 
 
 Begroting 2020 Begroting 2021 
Opbrengsten totaal 625.019 600.550 
Opbrengsten gemeente 406.500  414.000  
Opbrengsten monument 218.519  186.550  
   
Kosten gemeente 401.643  403.098  

Pastorale kosten 298.679  295.058  
Predikanten 152.928  144.308  
Organisten en cantor 31.751  33.900  
Pastorale activiteiten 74.120  76.845  
Jeugdwerk 5.000  4.500  
Muziek activiteiten 12.000  8.750  
Open Kerk activiteiten 5.880  4.755  
Overige activiteiten 10.000  2.000  
Toekomstige projecten gemeente 7.000  20.000  

Beheer en administratiekosten 102.964  108.040  
Salarissen kerkelijk bureau 24.997  31.006  
Salarissen kosters 8.967  10.635  
Kosten beheer en administratie 53.000  49.500  
Bijdrage PG Den Haag 7.500  7.500  
Lasten pastorie 8.500  9.400  

Kosten monument 260.377  266.490  
Kosten monument 153.079  178.290  

Onderhoud en huisvesting monument 66.000  85.000  
Kosten mbt verhuur monument 6.000  3.500  
Salariskosten m.b.t. monument 74.625  89.790  
Toekomstige projecten monument 6.453  0  

Kosten MOP voorziening monument 107.299  88.200  
Overige kosten en opbrengsten 37.003  28.250  
Eindtotaal -1  40.789  

 

Toelichting op de begroting 

De begroting voor het jaar 2021 is in tegenstelling tot 2020 niet sluitend. De gevolgen van de 
pandemie zullen naar verwachting in 2021 nog sterk voelbaar zijn in de financiële huishouding van de 
kerk met een verwacht tekort van ruim 40.000 EUR. Hierna volgt per hoofdcategorie een korte 
toelichting. 

Opbrengsten 

De begrote opbrengsten voor de gemeente bestaan voor het grootste deel uit ledenbijdragen, totaal 
voor een bedrag van 360.000 EUR. De overige opbrengsten komen uit collectes, de jaarlijkse 
verkoping en overige giften. 

De begrote opbrengsten voor het gebouw bestaan uit een interne opbrengst voor het eigen gebruik 
(ruim 63.000 EUR) en de verhuur aan derden (80.000 EUR). De verhuuropbrengsten  zijn ingeschat op 
iets meer dan hetgeen geprognosticeerd is voor 2020. De gevolgen van de pandemie zal naar 
verwachting nog steeds merkbaar zijn als het gaat over de verhuur opbrengsten derden. De overige 
opbrengsten bestaan uit collecte opbrengsten en andere giften. 

 



Kosten  

De pastorale kosten kennen een aantal specifieke categorieën, zoals deze ook opgenomen zijn in de 
begroting. De naamgeving van deze categorieën spreken voor zich. Voor de begroting 2021 is kritisch 
gekeken naar de beïnvloedbare kosten, om daarmee het verwachte tekort vanwege lagere 
verhuuropbrengsten zo laag mogelijk te houden. 

Onder de (nagenoeg) niet beïnvloedbare kosten verstaan we de personele lasten van predikanten, 
cantor en organisten. Onder de beïnvloedbare kosten scharen we kosten onder de andere 
categorieën. Hiermee heeft elk onderdeel van de kerkelijke organisatie een uitdaging om in 2021 
binnen de gestelde begroting te blijven. Voor 2021 moeten we strak toezien op de uitgaven, zolang 
de opbrengstenkant niet meer laat zien dan nu begroot is. 

De kosten voor het gebouw bestaan feitelijk uit twee delen nl het leeuwendeel van de salariskosten 
voor beheer (kerkelijk bureau en kosters) als ook het (geplande) onderhoud. Voor deze laatste 
categorie wordt eenmaal per 6 jaar een plan gemaakt, jaarlijks wordt er een vast bedrag gespaard in 
een meerjaren onderhoudsvoorziening (MOP)en het onderhoud wordt conform planning uitgevoerd. 
In 2021 wordt een nieuwe planning voor het onderhoud gemaakt voor de jaren 2022-2027. 

Overige kosten en opbrengsten 

Bijzondere kosten en opbrengsten – de naam zegt het al – kunnen we niet begroten. Het betreft hier 
dan ook kosten of opbrengsten die we regulier verwachten. Aan de opbrengstenkant kunnen dat 
legaten of nalatenschappen zijn, aan de kostenkant zijn dat kosten die geheel niet te voorzien bij het 
opstellen van de begroting. 

Tevens staan onder dit kopje in de begroting de financiële kosten en opbrengsten. De opbrengsten 
zijn afkomstig van het belegde vermogen. De kosten bestaan uit rente en beheerslasten van banken 
en vermogensbeheer. 

 


