Toelichting (LASTEN) OBenA steunaanvraagformulier
1.

Honorarium enz.
Honorarium enz. Hier dienen de traktementskosten te worden verantwoord zoals genoemd onder D
'specificatie predikantskosten''. Over afwijkingen naar boven of naar beneden van het door deputaten
Financiële Zaken geadviseerde minimumtraktement dient vooraf overleg te worden gepleegd met
deputaten OBenA.

2.

Verder worden hier verantwoord de vergoeding van de koster(es) c.q. de organist(en) en van eventuele
hulpen. Bij de vergoeding aan gastpredikanten tevens de reiskostenvergoedingen opnemen. Eventuele
andere vergoedingen vallen onder de post ''Overige vergoedingen''.

3.

Afdracht kerkelijke kassen.
Afdracht kerkelijke kassen. Deze post heeft betrekking op post 2 (excl. diaconie en afdrachten door
commissies) onder baten. Indien de inkomsten onvoldoende zijn om aan de omslag te voldoen kan de post
worden aangevuld uit de algemene middelen tot de verplichte minimumbijdrage.

4.

Kosten gebouwen.

a.

Huur kerk, heeft uitsluitend betrekking op de huur van de gebouwen.

b.

Gas, water en elektriciteit (incl. de kosten van verwarming). Deze kosten spreken voor zichzelf. Indien
per 31 december van enig jaar nog niet alle kosten bekend zijn dan deze aanvullen met de nog te verwachten kosten over het betreffende jaar.

c.

Voor het zg. dagelijks onderhoud - van geringe omvang - aan het kerkgebouw is door deputaten een maximaal bedrag vastgesteld van € 1.000 per jaar voor periodieke controles met een cycli korter dan één jaar.
(brandblussers en noodverlichting e.d.). Tevens het vervangen van een lamp, schakelaar, kraantje, slangetje
e.d. welke rechtstreeks ten laste van de exploitatie mogen worden geboekt. ( dus NIET in de MJOP opnemen)

d.

De hoogte van de voorziening is voor het kerkgebouw € 50 (2019 € 55) per zitplaats met een maximum van € 9.000
(2019: € 10.000) per jaar.
Voor het onderhoud aan overig onroerend goed, zoals pastorie, kosterswoning e.d., mag een
bedrag in de voorziening worden opgenomen van 1,0 % ( 2019 1,1 %, met een maximum van 3.000 euro) van de
laatste WOZ taxatie.

e.

Verplichte aflossing (= afschrijving).
Hierop mag alleen het (totaal) bedrag van de verplichte aflossing worden geboekt.
Afschrijving boven de verplichte aflossing is NIET toegestaan.

f.

Niet verplichte aflossing.
Hierop mogen, uitsluitend na overleg met deputaten, opbrengsten uit acties en sommige diverse Baten,
die voor extra aflossing zijn aangewend, worden opgenomen.

5.

Algemene kosten
Deze post spreekt voor zich. Hieronder vallen onder andere de classiskosten, kosten drukwerk, porti
koffie, vergaderingen e.d. ( s.v.p. specificatie bijvoegen)

6.

Overkomst nieuwe predikant.

Hieronder vallen alle kosten die samenhangen met de overkomst van de nieuwe predikant zoals kosten van
inrichting pastorie en een redelijke vergoeding voor de verhuizing (specificatie bijvoegen).
7.

Overige lasten.
Alle kosten welke niet onder de voorgaande posten zijn onder te brengen dienen hierop verantwoord te
worden. Hieronder vallen ook de kosten van verzekeringen, erfpacht en waterschapslasten e.d.
Ook hiervan een specificatie toevoegen.

