Inkomsten (gemeentenaam) zorgelijk
Waarom dit artikel?
De kernvraag waar dit artikel om draait is: wat is het me waard om
(gemeentenaam) in stand te helpen houden? We dienen niet de Mammon, maar
zonder centjes kan ook (gemeentenaam) niet functioneren. Een belangrijk deel
van die financiën wordt opgebracht door jullie als leden van of betrokken bij
(gemeentenaam). Doel van dit stukje is wat inzicht te geven in die inkomsten,
maar het is ook een oproep nog eens te kijken naar je financiële toezeggingen.
Het artikel is dan ook niet bedoeld voor alle lezers van (kerkblad), wel voor de
eigen (inclusief meelevende) leden.

•

Toen we als kerkenraad tegen het eind van 2015 terugkeken naar ons financiële
reilen en zeilen afgelopen jaar, was het wel even schrikken. Met de uitgaven
waren we keurig binnen de begroting gebleven, maar de inkomsten waren fors
lager dan begroot. Dat leidde ook tot oproepen in de vieringen om nog een
eindejaarsgift te overwegen. Die oproep heeft veel resultaat gehad – er kwam in
december ongeveer €2000 méér aan giften binnen dan in december vorig jaar!
Daar zijn we echt heel dankbaar voor.
Wat geven we dan allemaal uit?
Om (gemeentenaam) in stand te houden hebben we kosten voor ons
kerkgebouw, onze voorganger, gastsprekers, muziekteams en andere uitgaven.
Bij elkaar kostte dat in 2015 ongeveer €63.000. Als onze gemeentevergadering
wordt gehouden (gepland voor 2 maart, noteert u maar vast) krijgen alle leden
de financiële stukken waarin ook de onderverdeling van dat bedrag over de
genoemde posten, maar het gaat nu vooral even over het totaalbedrag.
Waaruit betalen we dan die kosten?
Grofweg zijn er drie inkomstenbronnen:
• Collecteopbrengst en andere giften die we ontvangen van leden, van
betrokkenen die geen lid zijn, soms van instellingen (meestal voor een
bepaalde reden). Uiteraard zijn we dankbaar voor de giften die we
ontvangen, ze zijn hard nodig om de eindjes aan elkaar te knopen. Aan
collecten en andere giften ontvingen we in 2015 ongeveer €15.500.
Vervelend is dat je er geen harde plannen op kunt maken omdat het

•

toch wel steeds een beetje een verrassing is hoe het gaat uitpakken. In
het ideale geval zijn giften een extra bovenop het gezonde
huishoudboekje waarmee je dan extra activiteiten kunt doen, maar
zover zijn we nog niet.
Ondersteuning door het kerkverband: al vele jaren worden we financieel
ondersteund door het kerkverband waarbij we horen, de Christelijke
Gereformeerde kerken in Nederland. Dat kerkverband heeft diverse
commissies (in kerkjargon “deputaatschappen”), waaronder het
deputaatschap voor Onderlinge Bijstand en Advies – in de
wandelgangen OB&A. Zij ontvangen van elke aangesloten kerk per lid
van de CGK per jaar een bijdrage van op dit moment €4,00 en daarmee
steunen ze kerken die hun exploitatierekening niet kloppend krijgen. Als
(gemeentenaam) verwachten we over 2015 ruim €11.000 aan steun te
ontvangen. Eigenlijk is dat een heel ongezonde situatie! Het betekent
dat we met elkaar (nog) niet in staat zijn onze eigen kerkgemeenschap
“in de lucht” te houden. Dat is des te zorgelijker omdat ook bij OB&A de
broekriem steeds verder aangehaald moet worden. Overigens mag
duidelijk zijn dat deputaten OB&A niet zomaar steun geven en scherp in
de gaten houden hoe het in de ondersteunde gemeenten reilt en zeilt –
we staan dus ook wel min of meer onder curatele.
Vaste vrijwillige bijdrage (VVB), dit zijn de bedragen die door de leden
worden toegezegd om over te maken per jaar, vaak in maandelijkse
termijnen. Dit zijn de inkomsten waarop eigenlijk het hele
huishoudboekje gebaseerd moet zijn, en daarom zal ik er straks nog wat
meer over vertellen. In 2015 hebben we zo’n €35.000 aan VVB
ontvangen.

Over die inkomstenbronnen zijn nog twee dingen te zeggen.
De verhouding ertussen is in het
plaatje hiernaast aangegeven. De
VVB, wat eigenlijk de basis moet
zijn van een gezond financieel
klimaat, is 57% van onze
inkomsten. Dat is weliswaar meer
dan de helft, maar stel je eens
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voor dat we het daarmee zouden moeten doen!
Er is nog iets te zeggen: de drie inkomstenbronnen samen leverden circa €61.500
op. De uitgaven in 2015 waren €63.000. Voor het eerst in heel wat jaren zitten
we met een groter tekort dan waarvoor door OB&A toezegging was gedaan dat
te dekken. Gelukkig valt het tekort nog binnen het maximum bedrag dat zij
mogen vergoeden, maar het worden nog stevige gesprekken met die broeders.
Wie doen in welke mate mee aan de VVB?
Nee, we gaan geen namen en bedragen noemen. Dat is informatie die alleen
bekend is bij onze boekhouder en penningmeester, en dus ook niet bij de leden
van het kerkenraad. En zo houden we dat graag! Maar ik heb voor het maken van
dit artikel wel een geanonimiseerde lijst gekregen en als ik daarnaar kijk wil ik
toch wat opmerkingen maken.
Voordat ik dat doe, wil ik ook opgeschreven hebben dat we best begrip hebben
voor leden die om specifieke redenen besloten hun offer te brengen als gift en
niet als VVB. En ook voor leden die nauwkeurig en biddend naar hun
mogelijkheden hebben gekeken en moesten concluderen dat er geen of
nauwelijks ruimte is voor het betalen van VVB. Als je in zulke omstandigheden
verkeert mag je de oproep die dit artikel bevat gerust naast je neer leggen!
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Welnu, eerst maar eens naar de resultaten kijken. In het plaatje is aangegeven
hoeveel leden (verticale as) een bedrag per jaar betalen dat valt in de grenzen
die zijn genoemd (horizontale as). Dus er zijn bijvoorbeeld vijf leden die een VVB
betalen van tussen de 200 en 300 euro per jaar, en drie betalen tussen de 900 en
1000 per jaar. U weet vast wel in welke kolom u zelf past?!
De geanonimiseerde lijst bevat 34 gezinnen of zelfstandig wonende meelevende
leden. Dat laatste is belangrijk: niet meelevende leden zijn uit de resultaten
gehaald, ze zouden dan trouwens toch in de linkerkolom terecht komen want
betalen geen VVB. Tegelijk mag ik hier constateren dat er inmiddels geen
meelevende leden meer zijn die geheel niets bijdragen aan VVB! Dat is in het
verleden wel eens aan de orde geweest op gemeentevergaderingen, maar we
mogen dankbaar constateren dat dit niet meer voorkomt. De VVB-inkomsten
worden dus opgebracht door 34 leden, die dat soms doen voor zichzelf, maar
meestal voor een “huishouden”, een gezin met meerdere doop- en/of belijdende
leden.
Ik kan aan de mij geleverde gegevens niet zien of dit al het geval is, maar het
komt me voor dat als thuiswonende kinderen belijdend lid zijn, ze ook hierin hun
eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen (net als doopleden met een eigen
inkomen, trouwens).
Een laatste opmerking bij die grafiek: Aan de rechterkant zien we een aantal
leden die een substantieel bedrag van hun inkomen beschikbaar stellen aan de
kerk via de VVB. En daarnaast vast ook wel in wat extra giften. We zijn God
dankbaar dat Hij deze mensen de gave van schenken en de middelen daartoe in
ruime mate heeft gegeven, maar het maakt ons ook wel afhankelijk en
kwetsbaar, immers als één van deze mensen verhuist of opeens zonder inkomen
komt te zitten valt een belangrijk deel van onze inkomsten ook weg. We zouden
wat meer “spreiding” welkom heten!
Wat is nu een “juist” bedrag aan VVB?
Allereerst moet ieder dat voor zichzelf uitmaken. De omstandigheden kunnen
van gezin tot gezin en van jaar tot jaar anders zijn. Het heet ook niet voor niets
een vrijwillige bijdrage. Een kerk is geen sportclub met vaste contributie en
dreiging met schorsing of royement als je niet betaalt.

Toch kunnen we wel een paar aanwijzingen geven hiervoor, zowel moreel als in
cijfertjes.
Een belangrijke vraag voor leden van (gemeentenaam) zou moeten zijn: wat is
het mij (letterlijk) waard om onze kerk te laten voortbestaan? In de Bijbel is
regelmatig sprake van offeren voor God en voor de instandhouding van de
tempel, bijvoorbeeld:
• Numeri 18:21 – Wat de Levieten betreft, hun geef ik alle tienden van de
Israëlieten in bezit, als vergoeding voor de werkzaamheden die ze bij de
ontmoetingstent verrichten.
• 2 Kor 9:7 – Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder
tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Als het over offeren gaat kun je je afvragen: wanneer is iets nou een offer? Ik
denk dat offeren in je geefgedrag ook betekent dat je het wel merkt dat je die
VVB elke maand overmaakt, dat je merkt dat je er soms ook wel dingen voor na
moet laten . . . Andersom: als je iets geeft waar je eigenlijk niets van merkt, waar
je geen dingen voor hoeft na te laten, is dat werkelijk een offer?
Vroeger stond er in ons jaarboekje een tabel
met suggestie wat je VVB zou kunnen zijn. Bij
de introductie van de euro is dat nog wel eens
omgezet, maar ik geloof niet dat het toen nog
werd opgenomen. Hiernaast laat ik die tabel
toch nog maar eens zien. Qua hoogte van de
bedragen is dit trouwens vergelijkbaar met
tabellen die ik her en der over VVB op internet
vind. De tabel noemt bij verschillende netto
maandinkomens een richtbedrag. Of dat dan
ook het bedrag is dat je zou moeten betalen
mag je vervolgens in eigen vrijheid en
verantwoordelijkheid beslissen. Een gezin met
meerdere schoolgaande of studerende
kinderen komt bij eenzelfde maandinkomen
vast op een lagere VVB uit dan een stel
waarvan de kinderen het huis uit zijn en een
eigen inkomen hebben. Het is dus niet meer
dan een richtlijn om de gedachten eens te bepalen. Als je naar de tabel kijkt zie je
Netto / mnd
€ 500,00
€ 800,00
€ 900,00
€ 1.000,00
€ 1.100,00
€ 1.200,00
€ 1.300,00
€ 1.400,00
€ 1.500,00
€ 1.750,00
€ 2.000,00
€ 2.250,00
€ 2.500,00
€ 2.750,00
€ 3.000,00
€ 3.500,00
€ 4.000,00

VVB / mnd
€ 12,50
€ 20,00
€ 22,50
€ 25,00
€ 30,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 47,50
€ 55,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 125,00
€ 160,00
€ 200,00
€ 250,00
€ 320,00
€ 410,00

ook dat de bedragen naar het eind toe flink oplopen, dit is toepassing van de
stelregel dat de sterkste schouders ook de zwaarste lasten kunnen dragen.
Met z’n allen!
Ik vraag alle lezers om nog eens goed na te denken over het betalen van VVB.
Doe je dat nog niet? Dan roep ik je op alsnog aan te haken. Zit je ergens links in
het plaatje met de kolommen? Kijk dan eens goed of je niet een paar pilaren naar
rechts kunt opschuiven! En als dat zo is, wil je dat dan melden aan onze
penningmeester – als aanvulling op de eindejaarsbrief, dan kunnen we er
rekening mee houden (en het is ook een beetje als stok achter de deur voor
jezelf, natuurlijk). Het is trouwens mooi om te zien dat de toezeggingen die nu al
binnen zijn gekomen voor volgend jaar nu al wijzen op een groei van VVBinkomsten – dank daarvoor!
Het zou mooi zijn als we met elkaar bereiken dat we financieel op eigen benen
kunnen staan. Dat zou betekenen dat we geen hulp meer van het kerkverband
nodig hebben. Dan moeten we – bij handhaving van de collecten en giften – met
(nu) 34 gezinnen samen nog zo’n 12.500 euro per jaar extra toezeggen ten
opzichte van 2015 en dat ook waarmaken. Dat Is omgerekend nog geen 30 euro
per maand per adres. Is dat teveel gevraagd? We zijn benieuwd!
(naam), Voorzitter kerkenraad

