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Classis Veluwe 2019

Omschrijving Exploitatie Begroot Begroot*

2019 2018

(mei-dec)

Baten / Inkomsten

Totale inkomsten vergoedingen en renten

80.00 Classisvergoeding PKN 6.000€        4.000€        

80.01 Opbrengst beleggingen -€            -€            

80.02 Rente opbrengsten 15€             10€             

80.03 Omslagregeling gemeenten 6.525€        -€            

80.09 Overige

Totale Baten / Inkomsten 12.540€     4.010€        

Lasten / Uitgaven

Vergaderkosten BM 

40.00 Zaalhuur BM vergaderingen 500€           334€           

40.01 Reiskosten BM vergaderingen 1.000€        667€           

40.02 Standaardvergoedingen BM -€            -€            

40.09 Overige vergoeding,en BM 250€           167€           

Totaal 1.750€        1.167€        

Vergaderkosten Classis

41.00 Zaalhuur classisvergaderingen 500€           334€           

41.01 Reiskosten classisvergaderingen 1.000€        667€           

41.09 Overige kosten classisvergaderingen -€            -€            

Totaal 1.500€        1.000€        

Predikantenoverleg

42.00 Kosten predikantsbijeenkomsten 2.000€        1.000€        

42.01 Reiskosten predikantsbijeenkomsten -€            -€            

42.09 Overige kosten predikantsbijeenkomsten -€            -€            

Totaal 2.000€        1.000€        

Kosten Classiscommissies 

43.00 Vergaderkosten -€            -€            

43.01 Reiskosten -€            -€            

43.09 Overige kosten 1.500€        750€           

Totaal 1.500€        750€           

Kosten Classisringen

44.00 Vergaderkosten -€            -€            

44.01 Reiskosten -€            -€            

44.09 Overige kosten 3.000€        1.500€        

Totaal 3.000€        1.500€        



(vervolg) Kosten beheer en administratie

45.00 Vergoedingen financiële commissie 100€           50€             

45.01 Bankkosten en bankrente 50€             25€             

45.02 Kantoorartikelen -€            -€            

45.09 Overige kosten 500€           500€           

Totaal 650€           575€           

Overige Classiskosten

49.00 Bijdrage aan acties binnen de classis -€            -€            

49.01 Ondersteuning en advies gemeenten -€            -€            

49.02 Kosten ten laste van bestemmingsfondsen -€            -€            

49.09 Overige kosten 2.230€        913€           

Totaal 2.230€        913€           

Totale Lasten / Uitgaven 12.630€     6.905€        

Saldo baten/inkomsten en lasten/uitgaven -90€            -2.895€      

Incidentele baten en lasten

80.80 incidentele baten -€            -€            

49.80 incidentele lasten -€            -€            

totaal incidentele baten en lasten -€            -€            

Mutaties in bestemmingsreserves en -fondsen

80.90 onttrekkingen aan bestemmingsreserves en -fondsen -€            -€            

49.90 toevoegingen aan bestemmingsreserves en -fondsen -€            -€            

totaal mutaties in bestemmingsreserves en -fondsen -€            -€            

Resultaat -90€            -2.895€      

* de classis Veluwe is opgericht per 1 mei 2018. Het jaar 2018 betreft derhalve de maanden mei  t/m dec.



Classis Veluwe 2019

Toelichting op de begroting

Classisvergoeding: 

Rente opbrengsten:

De renteopbrengsten zijn marginaal vanwege een rentepercentage dat vrijwel nihil is.

Omslagregeling gemeenten:

Vergaderkosten BM:

Vergaderkosten Classis:

Predikantenoverleg:

Kosten Classiscommissies:

Kosten Classisringen:

Kosten beheer en administratie:

Overige classiskosten:

Er zijn 5 ringen. Een bedrag van € 3.000 is beschikbaar voor activiteiten, waarbij vanuit de 

ringen vooraf een verzoek voor een bijdrage met onderbouwing wordt ingediend bij het 

breed moderamen.

De classis is geabonneerd op de kerkbladen van de kerkelijk gemeenten die tot haar classis 

behoren. Een bedrag van € 500 is begroot. Daarnaast is rekening gehouden met beperkte 

kosten financiële commissie en bankkosten.

In 2019 wordt een bezinningsdag georganiseerd. Hiervoor is een bedrag van € 500 

begroot. Daarnaast zijn kosten afschrijving website ad € 800 en jaarlijkse kosten beheer 

website ad € 180 hieronder verantwoord. Tot slot is begroot voor onvoorziene uitgaven 

een bedrag van € 750.

Dit betreft de jaarlijkse bijdrage die door de landelijke kerk (PKN) beschikbaar wordt 

gesteld aan iedere classis.

De plaatselijke gemeenten die onderdeel uitmaken van de classis Veluwe wordt jaarlijks 

(m.i.v. 2019) een bijdrage gevraagd. Uitgegaan is van 45 euro per (wijk)gemeente in de 

classis. Totaal 145 gemeenten.

Dit betreft de kosten die breed moderamen maakt voor haar vergaderingen (zaalhuur, 

reiskosten en overige kleine kosten). Uitgegaan is van 8 vergaderingen in het jaar.

Dit betreft de kosten van de Classicale vergaderingen (zaalhuur, reiskosten). Uitgegaan is 

van 3 vergaderingen in het jaar.

Er zijn 8 werkgemeenschappen. Een bedrag van € 2.000 is beschikbaar voor activiteiten, 

waarbij vanuit de werkgemeenschappen vooraf een verzoek voor een bijdrage met 

onderbouwing wordt ingediend bij het breed moderamen.

Voor iedere commissie is een bedrag van € 500 beschikbaar. Het betreft een drietal 

commissies, t.w. commissie Kerk & Israël, commissie Bijdrage Advies Gelderland en de 

commissie Vorming en Toerusting.


