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Bestuursverslag 

Wat de toekomst brengen moge, 
Mij geleidt des Heeren hand; 

moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 

Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 

Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig kalme moed! 

 
Heer, ik wil Uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 

ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij Uw wegen duister, 

zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al Uw luister, 

als ik in Uw hemel kom! 
 

Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zoo ik mocht, ik durfde niet. 

Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
Als Gij mij de keuze liet! 

Wil mij als een kind behand'len, 
dat alleen den weg niet vindt: 

neem mijn hand in Uwe handen 
en geleid mij als een kind. 

 
Waar de weg mij brengen moge, 

aan des Vaders trouwe hand 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 

 
 
 

In het jaar 2020 is de zesde Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van dit jaar was: 
 

“Alles wat nodig is” 
 

Ongeveer 500 vrijwilligers waren bereid om (vaak voor de zesde keer) de enveloppen met 
informatie rond te brengen en een week later weer op te halen bij de gemeenteleden. 
Op de telavond kon het bedrag van € 886.680 aan toezeggingen bekend worden gemaakt. 
Dat was zo’n € 50.000 hoger dan de telavond van 2019. Bij het afsluiten van de Actie 
Kerkbalans kon een bedrag van € 1.021.214 bekend gemaakt worden, zo’n € 60.000 meer 
dan over 2019 (€ 961.285). 
 
Het College van Kerkrentmeesters zegt iedereen die hieraan heeft bijgedragen heel hartelijk 
dank. In het bijzonder danken we de Heere God, Die Zijn zegen heeft gegeven over deze 
actie. 
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In dit bestuursverslag treft u een overzicht aan van de werkzaamheden en activiteiten van 
het afgelopen jaar. 
 
Inleiding 
Het jaar 2020 is een heel bijzonder, bewogen jaar geworden vanwege de coronacrisis; vanaf 
zondag 15 maart mochten de kerkdiensten niet meer bijgewoond worden en moest er heel 
snel overgeschakeld worden naar digitale kerkdiensten. 
Er werden diensten gestart vanuit de Ichthuskerk en de Aula Duinrust omdat daar op dat 
moment met wat aanpassingen beelduitzendingen mogelijk waren. Binnen enkele weken 
werd de Aula ingeruild voor de Nieuwe Kerk; met veel vrijwilligers zijn er kabels getrokken 
en apparatuur aangesloten om diensten vanuit de Nieuwe Kerk mogelijk te maken. Eind 
december is het ook mogelijk geworden om vanuit het Maranathacentrum met beeld 
diensten uit te zenden.  
Vanaf juni 2020 kwamen de eerste versoepelingen en mocht weer gestart worden met 
kerkdiensten met 30 personen, in juli mochten vanuit alle gebouwen weer diensten plaats 
vinden variërend van 90 tot 300 kerkgangers, afhankelijk van het kerkgebouw en de 
ventilatiemogelijkheden. In oktober zette de 2e golf van het coronavirus door met het gevolg 
dat vanaf 20 december 2020 weer diensten zonder kerkgangers moesten plaatsvinden, alles 
dus weer digitaal. 
 
College van Kerkrentmeesters 
In het verslagjaar is een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. Kort samengevat 
worden de meest omvattende onderwerpen onderstaand beschreven. 
 
Op 24 januari werd afscheid genomen van een viertal organisten, te weten Fl. van Rijn, J. van 
Rijn, R. van Duijn en L. Vooijs. Als dank voor hun jarenlange staat van dienst kregen zijn bij 
hun afscheid VKB-onderscheidingen uitgereikt. Fl. van Rijn en J. van Rijn het “draaginsigne in 
goud met briljant” en R. van Duijn en L. Vooijs het “draaginsigne in goud”. Tijdens een 
afscheidsreceptie in het Kerkhaventje is ook de gemeente in de gelegenheid gesteld afscheid 
van hen te nemen. 
 
Met inzet vanuit de commissie Website/Automatisering is de nieuwe website voor onze 
Hervormde Gemeente in februari “live” gegaan. Gesproken kan worden van een mooie en 
professionele website waar, mede als gevolg van de coronacrisis, heel veel gebruik van 
wordt gemaakt. 
 
De coronacrisis heeft zeer veel impact gehad op het reilen en zeilen van het kerkelijk leven in 
het verslagjaar. Kerkdiensten konden slechts gehouden worden met een beperkt aantal 
kerkgangers en later zelfs zonder kerkgangers. Ook voor de rouw- en trouwdiensten waren 
er consequenties. Naast de Ichthuskerk (en de Aula Duinrust) zijn ook beelduitzendingen 
gerealiseerd in de Nieuwe Kerk (en aan het eind van het jaar in het Maranathacentrum). We 
zijn veel dank verschuldigd aan de vele vrijwilligers die zich voor de realisatie hebben 
ingespannen en zich wekelijks inzetten voor het verzorgen van de (beeld)uitzendingen vanuit 
de kerken. Veel kerkelijke bijeenkomsten en vergaderingen moesten worden gecanceld dan 
wel online gehouden worden.  
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Het spreekt voor zich dat de coronacrisis ook financiële gevolgen heeft voor onze gemeente. 
Met name voor de niet-kerkelijke activiteiten zijn er grote gevolgen. 
 
Nadat de definitieve prijzen voor de kavels in het plan Park Rijnsoever Noord bekend 
geworden zijn is de AK op 4 maart 2020 akkoord gegaan met het voorstel tot verhoging van 
het oorspronkelijk beschikbaar gesteld budget met € 100.000 tot € 650.000. In mei is het 
contract met projectontwikkelaar Campri, voor aankoop van de grond, en de 
aannemingsovereenkomst met Vink Bouw ondertekend voor het realiseren van een pastorie 
voor de wijkgemeente Rehoboth. In december is gestart met de bouw. De planning is dat de 
woningen worden opgeleverd vanaf het 4e kwartaal in 2021 tot en met het 2e kwartaal van 
2022. 
 
Op 1 april zijn de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het interieur van de 
pastorie Boulevard 110 afgerond. Onder de bezielende leiding van T. Barnhoorn is mede 
door inzet van vele vrijwilligers een schitterend resultaat behaald. Mede daardoor is een 
aanzienlijke besparing gerealiseerd. We zijn de heer Barnhoorn en de andere vrijwilligers 
grote dank verschuldigd. 
Met de gemeente Katwijk heeft enkele keren overleg plaats gevonden inzake de regels 
betreffende het maken van reclame voor verhuur van onze kerkelijke ruimten. Het is voor 
paracommerciële rechtspersonen niet toegestaan om bijeenkomsten van persoonlijke aard 
aan te prijzen, hiervoor te adverteren of reclame te maken. Het aanprijzen van ruimten voor 
bijeenkomsten van persoonlijke aard valt echter niet onder dit verbod. Dat betekent dat we 
wel reclame mogen maken voor onze beschikbare ruimten en faciliteiten. 
 
In het kader van het project Groot onderhoud Maranathacentrum zijn de geplande 
werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw, vervangen dakbedekking, vervangen 
voegwerk en het vervangen van de buitenkozijnen, -ramen en deuren nagenoeg afgerond.  
Het onderzoek naar de mogelijke uitvoering van het scenario Herontwikkeling locatie 
Pniëlkerk loopt naar wens. De projectgroepen, stuurgroep en klankbord-/gebruikersgroep 
komen met enige regelmaat bijeen. Na een presentatie van plannen door 5 geselecteerde 
architectenbureaus is één architect verkozen om de plannen verder uit te werken. Er hebben 
presentaties plaats gevonden over een verdere uitwerking van de plannen aan de 
stuurgroep, projectgroepen en klankbord-/gebruikersgroep. Daarbij zijn de plannen zeer 
positief ontvangen. Er heeft diverse keren (positief) vervolgoverleg plaats gevonden met de 
gemeente Katwijk. 
 
Zeer veel overleg heeft plaats gevonden over jaarrekening en de zeer zorgelijke begroting. 
Voor het eerst is de begroting interactief gepresenteerd aan de gemeenteleden waarbij de 
begroting gelijktijdig met publicatie in de kerkbode is gepresenteerd op de website met de 
mogelijkheid tot het openen van een vragenbox en het vervolgens beantwoorden van 
vragen uit de vragenbox. Het werd qua betrokkenheid als teleurstellend ervaren dat er bij 
zo’n zorgelijke begroting geen enkele vraag vanuit de gemeente gesteld werd. 
 
Ook in 2020 heeft meerdere keren indringend overleg plaats gevonden met het Moderamen 
van de Algemene Kerkenraad over het nieuw op te stellen beleidsplan in relatie tot de 
(meerjaren)begroting. 
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In 2020 is het orgel van de Pniëlkerk door de orgelcommissie met orgelbouwer Nijsse onder 
handen genomen, het orgel was al jaren in een slechte staat. Dat heeft geresulteerd in een 
aanpassing van de luchtvoorziening, het verhelpen van de lekkages en een her-intonatie van 
het orgel. Bij een eventuele sloop van de Pniëlkerk kunnen onderdelen hergebruikt worden. 
Ook aan het Van den Heuvelorgel in de Nieuwe Kerk is noodzakelijk onderhoud uitgevoerd 
door orgelbouwer Nijsse, ook hierbij met behulp van vrijwilligers. 
 
Door de commissie Personeelszaken heeft, in nauw overleg met hoofd kerkbeheer, 
onderzoek plaats gevonden naar het personeelsbestand van de Hervormde Gemeente, 
inclusief de begraafplaatsen. Het DB is akkoord gegaan met het opzetten van een 
functiegebouw.  
In december is het DB akkoord gegaan met een voorstel van de commissie Kerkradio voor 
aankoop van 20 stuks tweedehands Kerk Web Radio’s (fase 1) als vervanging van de huidige 
kerkradiokastjes. Dit omdat Ziggo vanaf medio maart 2021 stopt met het doorgeven van het 
signaal van kerkomroep.nl via de coaxkabel. 
 
In het verslagjaar kon het College van Kerkrentmeesters heel dankbaar melding maken van 
enkele ontvangen legaten. 
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de werkzaamheden van diverse commissies, 
ressorterend onder het College van Kerkrentmeesters: 
 
Commissie Geldwerving 
 
In 2020 is voor de zesde keer de Actie Kerkbalans in onze gemeente gehouden.  
Het door de gemeenteleden aan de kerk overgemaakte bedrag was aanmerkelijk hoger dan 
was toegezegd en dan wat t.a.v. 2019 was gegeven. Het was verheugend om de gemeente te 
kunnen meedelen dat de Actie Kerkbalans 2020 maar liefst € 1.018.000 heeft opgebracht. 
Dat is € 60.000 hoger dan de opbrengst over 2019. We zijn dankbaar dat de gemeenteleden 
in coronajaar 2020 boven verwachting hebben bijgedragen.  
 
Met betrekking tot de Actie Kerkbalans 2021 kan gemeld worden dat ondanks de 
onzekerheid vanwege de coronacrisis het bedrag aan toezeggingen op de telochtend (!) op 
30 januari 2021 met € 872.988 redelijk gelijk was aan het bedrag van de telavond van 2020. 
Een aantal gemeenteleden heeft bij het invullen van het toezeggingsformulier expliciet 
aangegeven dat er grote onzekerheden zijn over hun persoonlijke inkomsten in 2021 
waardoor geen toezeggingsbedrag kon worden ingevuld. We hopen dat deze 
gemeenteleden voldoende inkomen kunnen verwerven om in hun levensonderhoud te 
voorzien. 
De Actie Kerkbalans 2021 had door de coronamaatregelen een sober karakter (o.a. geen 
feestelijke telavond) waarbij de enveloppen alleen persoonlijk werden opgehaald bij de 
gemeenteleden, nadat deze de week ervoor door enkele honderden lopers in de 
brievenbussen zijn gedaan. Nieuw was dat er een filmpje is gemaakt, dat na de kerkdiensten 
en op de website werd getoond, waarin door diverse gemeenteleden (jong en oud) is 
aangegeven wat de kerk voor hen betekent en waarom zij willen meedoen met de Actie 
Kerkbalans. 
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In het voorjaar van 2020 werd de proefperiode van digitaal collecteren geëvalueerd. Door de 
AK is daarbij besloten om door te gaan met waar we in september 2019 mee waren 
begonnen. Achteraf mogen we blij zijn dat we tijdig zijn begonnen met Givt. In de 
coronaperiode wordt het grootste deel van de collecten overgemaakt via Givt.  
 
Helaas kon op 4 juli 2020 de Actiedag Om de Oude Kerk niet doorgaan. De saamhorigheid 
van de gemeente kwam naar voren in de hoge opbrengst naar aanleiding van de bijzondere 
collecte die begin juli jl. is gehouden ter dekking van de gemiste inkomsten van de Actiedag. 
De collecte en giften brachten maar liefst € 41.000 op, bijna net zoveel als voorgaande jaren.  
 
Ook de dankdagcollecte was anders van opzet in 2020. Dit jaar geen enveloppen op de 
stoelen en banken in de kerkgebouwen. Mogelijk was de opbrengst daardoor lager dan in 
andere jaren. Toch overheerste de dankbaarheid voor de gaven vanuit de gemeente. 
 
De Verjaardagskaart is al jaren niet weg te denken en in 2020 wordt wederom door de 
gemeenteleden in dankbaarheid aan de kerk gegeven (jaarlijks ruim € 30.000). 
 
Er zijn gedurende het jaar meerdere specifieke doelcollecten gehouden, onder andere voor 
het onderhoud van de gebouwen, maar ook voor de extra kosten in verband met de 
beelduitzendingen. Ook daarbij liet de gemeente zich vaak van haar beste kant zien. Men is 
dankbaar voor wat er, ondanks alle beperkingen, toch nog kan plaatsvinden aan prediking en 
pastoraat, maar ook aan diaconaat. 
We zijn de gemeenteleden maar bovenal de Heere dankbaar dat het kerkenwerk in onze 
gemeente ook financieel wordt ondersteund, waardoor de verkondiging van het evangelie 
door mag gaan. 
 
Commissie Verhuur & Exploitatie 
 
Waar met de vele reserveringen, onder andere in het kader van 75 jaar bevrijding, een zeer 
succesvol jaar verwacht werd qua commerciële verhuur werd het een jaar waarin heel veel 
commerciële activiteiten als gevolg van het coronavirus geen doorgang konden vinden. Ook 
afscheidsdiensten en condoleances waren een groot deel van het jaar slechts mogelijk met 
een beperkt aantal genodigden en vaak zonder catering. Waar eind augustus begin 
september zich een herstel leek in te zetten werden als gevolg van de tweede coronagolf 
echter vrijwel alle reserveringen weer geannuleerd. Al met al met als gevolg aanzienlijke 
dalingen van de inkomsten ten opzichte van 2019 en ten opzichte van de begroting 2020.  

Na overleg met de burgerlijke gemeente is, wat betreft de mogelijkheden om als para-
commercieel rechtspersoon reclame te maken, helder geworden dat het maken van reclame 
voor bijeenkomsten van persoonlijke aard niet is toegestaan. Het is echter wel toegestaan 
ruimten aan te prijzen voor verhuur met alle mogelijke faciliteiten. Het is de bedoeling om 
hier na de coronaperiode invulling aan te geven.  

In het verslagjaar is het, met toestemming van de burgerlijke gemeente, mogelijk gemaakt in 
de Oude Kerk naast kerkelijke- ook burgerlijke huwelijkssluitingen te laten plaats vinden. Van 
deze mogelijkheid is met name in de zomerperiode met enige regelmaat gebruik gemaakt.  
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In het verslagjaar is tevens beleid geactualiseerd voor het gebruik van faciliteiten van de 
Hervormde Gemeente voor het houden van verjaardagen, ambtsjubilea, afscheid/emeritaat 
en beroep/bevestiging en intrede van predikanten. 
 
Bouwcommissie 
In het afgelopen jaar zijn de volgende investeringen gedaan en activiteiten uitgevoerd: 

• Grootschalige renovatie van de pastorie aan de Boulevard 110 is afgerond. Met de 

hulp van veel vrijwilligers is de renovatie afgerond binnen budget en planning.  

• Maranathacentrum 

Het vervangen van de dakbedekking, het herstel van het voegwerk en het vervangen 

van de buitenkozijnen. Het schilderwerk van de kozijnen aan de binnenzijde is door 

vrijwilligers uitgevoerd. Het grootschalig onderhoud aan het Maranthacentrum was 

hard nodig, de schil van het gebouw is nu weer op orde. 

• Herstelwerkzaamheden van de kapellen van de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat kant. 

• Herstel van de klapramen van de Oude Kerk. 

• De AED’s en de brandbestrijdingsmiddelen van alle gebouwen zijn gekeurd. 

• Het planmatig en dagelijks onderhoud. 

• Het beoordelen en navolging geven aan diverse onderzoeken en rapportages. 

• Adviseren en uitvoeren van de bouwkundige werkzaamheden i.v.m. de 

beeldverbindingen in de Nieuwe Kerk en het Maranathacentrum. 

• Voorbereidingen treffen voor de bouwkundige wijzigingen voor de nieuwbouw 

pastorie Rijnsoever Noord. 

• Het opstellen van een MJOP diverse gebouwen. 

Vrijwilligers 
In 2020 kon er opnieuw weer veel werk verzet worden dankzij de hulp van vrijwilligers in de 
Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. We zijn ontzettend dankbaar dat er zoveel 
vrijwilligers een helpende hand bieden waardoor er op velerlei gebied kosten bespaard 
konden worden. 
 
Jaarrekening 2020 
Ondanks een start van het jaar 2020 met een negatief resultaat van € 344.340 in de 
begroting en de impact van de coronacrisis kijkt het College van Kerkrentmeesters met 
dankbaarheid terug en presenteert de Jaarrekening 2020. 
Financieel gezien komen we in 2020 uit op een negatief resultaat. 
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De jaarrekening van de Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee wordt opgesteld volgens 
de richtlijnen van de PKN. De PKN heeft een nieuwe richtlijn vastgesteld welke van 
toepassing is met ingang van het boekjaar 2020. De stelselwijziging houdt in dat de materiële 
vaste activa worden gewaardeerd op basis van actuele waarden.  
 
Dit houdt voor onze gemeente in dat het vastgoed van de gemeente (kerken, pastorieën, 
kerkelijk centra, etc.) nu op WOZ-waarde in de boeken is opgenomen. In het verleden werd 
het vastgoed tegen historische kostprijs opgenomen waarover afgeschreven werd met als 
resultaat dat de waardering van het vastgoed uiteindelijk nihil zal worden. Door deze 
stelselwijziging zal het vastgoed gewaardeerd zijn op wat in het algemeen gezien wordt als 
de actuele waarde, i.c. de WOZ-waarde. Aangezien onze gemeente beschikt over meerdere 
panden resulteert deze wijziging in een flinke verhoging van de vaste activa op de balans. 
Deze verhoging resulteert daarnaast in een gelijke verhoging van de 
herwaarderingsreserves. Met de nieuwe richtlijn wordt een beter inzicht verkregen in het 
vermogen van de gemeente. 
 
Investering 
In 2020 is de beamerinstallatie in het Anker vervangen en aangepast. 
Eind oktober 2020 heeft de overdracht van de grond plaats gevonden waarop de nieuwe 
woning voor de wijkgemeente Rehoboth gebouwd gaat worden. 
In december is de 1e termijn van de bouw van de pastorie ontvangen. 
 
Ontwikkelingen in exploitatie 
Het resultaat over 2020 is € 353.884 negatief, dit is € 25.914 meer negatief dan begroot over 
2020. Het resultaat over 2020 is € 430.996 meer negatief uitgekomen t.o.v. 2019.  

• Het positieve effect ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door 
de hogere vrijwillige bijdrage en de lagere lasten voor geestelijke verzorging door een 
lager aantal ingevulde predikantsplaatsen en lagere personeelslasten;  

• Het negatieve effect ten opzichte van het resultaat 2019 wordt met name 
veroorzaakt door een daling van de baten voor Verhuur & Exploitatie vanwege de 
coronacrisis en lagere baten uit nalatenschappen, door de hogere huisvestingslasten 
ten gevolge van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening en lagere rentebaten als 
gevolg van het aflopen van een langlopende obligatie op 8 juli 2020. 

Aantal gemeenteleden 
Het aantal leden bedroeg in 2020: 13.957 (2019: 14.145).  
Het aantal doopleden is gedaald met 0,9% en het aantal lidmaten is gedaald met 2,1%.  

 
  2020 

 
2019 

     
Lidmaten   5.253  5.365 
Doopleden  8.704  8.780 

Totaal   13.957  14.145 
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Enkele Kengetallen 
 

Aantal dopelingen 
  2020 

 
2019 

 
2018 

      
      
Dopelingen  108  127 119 

Totaal   108  127 119 

 
 

Aantal nieuwe lidmaten 
  2020 

 
2019 

 
2018 

      
      
Nieuwe Lidmaten  28  50 66 

Totaal   28  50 66 

 
 

Aantal 
Huwelijksinzegeningen  2020 

 
2019 

 
2018 

      
      
Huwelijksinzegeningen  23  37 35 

Totaal   23  37 35 

 
 
De financiële cijfers blijven vragen om alertheid ten aanzien van de continuïteit van onze 
financiële stabiliteit om te voorkomen dat deze in gevaar komt. Wij hopen en bidden dat het 
kerkelijk leven zich stabiliseert c.q. toeneemt in het post-corona tijdperk. Door pastorale 
initiatieven en evangelisatieactiviteiten richt de kerkelijke gemeente zich in het bijzonder op 
de groeiende groep buitenkerkelijken binnen onze gemeentegrenzen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters om in meerjarenperspectief 
advies uit te brengen over het afstemmen van kosten- en activiteitenniveaus. De Algemene 
Kerkenraad is ook volop bezig om beleid te maken hoe in een veranderende (Katwijkse) 
wereld om te gaan met de vele problemen waar de Hervormde Gemeente mee te maken 
krijgt. 
 
Resultaat ten behoeve van de resultaatbestemming 
 
Het hiervoor besproken resultaat wijkt af van het uiteindelijke resultaat ten behoeve van de 
resultaatbestemming. Het verschil wordt veroorzaakt door de verantwoorde bijzondere 
baten. Hierbij gaat het voornamelijk om een aantal legaten en erfenissen, die met dank 
aanvaard zijn. Om de exploitatie zoveel mogelijk vergelijkbaar te houden zijn alle eenmalige 
en uitzonderlijke baten en lasten onder de bijzondere baten en lasten verantwoord. 
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Predikanten 
 
Op 28 juni 2020 is met de komst van ds. J.S. Heutink de vacature van de wijkgemeente 
Andreas ingevuld. 
Per 17 mei 2020 werd de wijkgemeente Morgenster vacant wegens het vertrek van  
ds. C.H. Hogendoorn naar Lelystad. Op 13 september 2020 werd ook de wijkgemeente Sion 
vacant wegens het vertrek van ds. F. Wijnhorst naar Krabbendijke. 
Wijkgemeente Morgenster heeft ds. T.C. Guijt gevraagd voor bijstand in het pastoraat en ds. 
A.J. Kunz voor de catechese. Wijkgemeente Sion doet een beroep op ds. J. Smit voor bijstand 
in het pastoraat en de heer K. van Beelen voor de catechese. 
 
Fiscaliteit 

De onderstaande belastingen/heffingen komen voor in de Hervormde Gemeente Katwijk: 

• Loonheffing 
Elke maand vindt er een afdracht loonheffing plaats met betrekking tot loonheffing 
en premies voor de bijna 40 medewerkers 

• Omzetbelasting 
Vanaf 1 januari 2013 is de Hervormde Gemeente met terugwerkende kracht 
belastingplichtig inzake de Omzetbelasting (BTW). Belaste prestaties zijn de 
administratieve dienstverlening (aan Gasthuishof en 12 Woningen) en de 
verhuuractiviteiten (catering en dranken). Voorbelasting kan teruggevraagd worden 
over catering en een pro rato deel van de onderhoudskosten van het Anker en het 
Kerkhaventje. 

• Werkkostenregeling 
Vanaf 1 januari 2014 heeft de Hervormde Gemeente de werkkostenregeling 
ingevoerd. Hieronder vallen een aantal vergoedingen en regelingen die er zijn voor 
de medewerkers 

• Wet Onroerende Zaak Belastingen 
De heffing over woningen en kerkelijke gebouwen m.u.v. de vijf kerken is een last 
voor de Hervormde Gemeente. De WOZ-waarde heeft impact voor de predikanten, 
de woning is een bijtelpost voor de Inkomstenbelasting 

• Energiebelasting 
Over elektra, gas en water wordt energiebelasting geheven. Voor o.a. 
kerkgenootschappen geldt een tegemoetkoming, 50% van de betaalde 
energiebelasting op elektra en gas kan teruggevraagd worden. Hier wordt jaarlijks 
gebruik van gemaakt. 
 

 
Treasury 
 
In het treasury statuut is opgenomen dat bij de presentatie van de begroting als ook in het 
jaarverslag aandacht wordt geschonken aan het treasury beleid. 
Het gevoerde beleggingsbeleid wordt in elke vergadering van de Financiële Commissie 
besproken. Tevens vinden er jaarlijks gesprekken plaats met de adviseur van de Rabobank. 
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Het treasury beleid is gericht op het uitsluiten dan wel minimaliseren van risico’s. Dit 
resulteert in een defensief beleggingsbeleid met minimale risico’s, met betrekking tot het 
uitzetten van overtollige middelen. Dat houdt direct in dat de rente- en dividendbaten, 
gezien de huidige financiële markten, laag zijn. 
De Controle Commissie die de jaarstukken beoordeelt, geeft ook een oordeel over de 
naleving van het Treasurystatuut in het gecontroleerde boekjaar. 
In 2020 is de nog enig uitstaande beleggingspositie geëxpireerd. De Financiële Commissie 
heeft besloten de vrijkomende gelden niet direct te herinvesteren gezien de lage 
rentestanden en ook gezien de investeringen die op stapel stonden in 2020. Op deze manier 
is de Hervormde Kerk in Katwijk aan Zee liquide gebleven om bijvoorbeeld de aankoop van 
de pastorie in Rijnsoever-Noord af te ronden. Feit daardoor is wel dat de grenzen van 
renteboetevrije bankrekeningen moesten worden opgezocht om de impact van het betalen 
van rente over banksaldi zo klein mogelijk te houden. Mocht de marktsituatie zich dusdanig 
wijzigen waardoor het opnieuw interessant lijkt om een deel van de kaspositie te beleggen 
volgens het Treasury Statuut dan zal dat door de Financiële Commissie beoordeeld worden. 
 

Overige toelichting 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Geen onontkoombare discontinuïteit, wel financiële gevolgen. 

De Hervormde Gemeente heeft in het boekjaar 2020 en 2021 te kampen met de gevolgen 
van het COVID-19 virus. Dit heeft voor 2020 geresulteerd in een forse daling van de 
inkomsten uit verhuuractiviteiten. Echter, door hogere bijdragen van de gemeenteleden en 
kostenbesparingen verwacht de Hervormde Gemeenten dat zij haar activiteiten kan blijven 
voortzetten. 

 
 
Vooruitzichten 
 
Vooralsnog staan er geen grote uitgaven gepland in 2021 in afwachting van de ontwikkeling 
van een nieuw beleidsplan. 
De Algemene Kerkenraad zal in 2021 het nieuwe beleidsplan moeten vaststellen. Het College 
van Kerkrentmeesters zal dan de uitgangspunten zoals bepaald in het beleidsplan van een 
financiële onderbouwing moeten voorzien. 
 
Al met al is er veel werk te doen om de Kerk in Katwijk “levend” te houden. 
 
Het College van Kerkrentmeesters zal, in afhankelijkheid van onze God, het werk van de 
predikanten en ouderlingen ondersteunen en faciliteren waar dat nodig is. Dit alles met de 
bedoeling dat velen kunnen blijven zingen: 
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'k Zal dan gedurig bij U zijn, 
In al mijn noden, angst en pijn; 

U al mijn liefde waardig schatten, 
Wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten. 

Gij zult mij leiden door Uw raad, 
O God, mijn heil, mijn toeverlaat; 

En mij, hiertoe door U bereid, 
Opnemen in Uw heerlijkheid. 

 
Wien heb ik nevens U omhoog? 

Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 

Of bange nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 

  Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 

 
 
Katwijk aan Zee, 12 mei 2021 
 
Het bestuur van de Hervormde Gemeente Katwijk: 

 

J. van der Plas J. Berkheij 
Preses Algemene Kerkenraad Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 

 

 

J. Kuijt                A. van Duijn 
Scriba Algemene Kerkenraad             Secretaris College van Kerkrentmeesters 


