Bestuursverslag
God blijft voor u zorgen, goed is de Heer,
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g’in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper is de nood toch niet!
Wat ons ontviele, redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

In het jaar 2021 is de zevende Actie Kerkbalans gehouden. Het motto van dit jaar was:
“Zorgen voor de kerk van morgen”
Ongeveer 500 vrijwilligers waren bereid om (vaak voor de zevende 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 € 872.988 aan toezeggingen bekend worden gemaakt.
Dat was zo’n € 14.000 lager dan de telavond van 2020. Bij het afsluiten van de Actie
Kerkbalans kon een bedrag van € 1.045.540 bekend gemaakt worden, zo’n € 24.000 meer
dan over 2020 (€ 1.021.214).
Het College van Kerkrentmeesters zegt iedereen die hieraan heeft bijgedragen in een
moeilijk “coronajaar” heel hartelijk dank. In het bijzonder danken we de Heere God, Die Zijn
zegen heeft gegeven over deze actie.
In dit bestuursverslag treft u een overzicht aan van de werkzaamheden en activiteiten van
het afgelopen jaar.
Inleiding
Het jaar 2021 was opnieuw een heel bijzonder jaar vanwege de coronacrisis; kerkdiensten
konden soms slechts bijgewoond worden door een beperkt aantal mensen en soms mochten
er wat meer mensen komen als de besmettingen afgenomen waren. Digitale kerkdiensten
was een uitkomst in deze moeilijke tijden maar het samen gemeente zijn was moeilijk.
In 2021 werd het ook mogelijk om vanuit de Oude Kerk diensten digitaal mee te kijken.
Predikanten
Per 11 april 2021 werd de wijkgemeente Bethel vacant wegens het vertrek van
ds. F. van den Bosch naar Huizen en op 6 juni 2021 werd de wijkgemeente Maranatha
wegens het vertrek van ds. G. Lugthart naar Kamerik vacant. Op 23 januari 2022 is met de
komst van ds. G. van Zanden de vacature van de wijkgemeente Sion ingevuld.
Wijkgemeente Morgenster heeft ds. T.C. Guijt gevraagd voor bijstand in het pastoraat, de
catechese wordt door verschillende broeders gegeven. In de vacante wijkgemeenten Bethel
en Sion werkt ds. J. Smit als bijstand in het pastoraat en de heer K. van Beelen en C. Guijt
voor de catechese van de wijkgemeente Sion.
Voor bijstand in het pastoraat van de wijkgemeente Maranatha is ds. A.W. van der Plas
bereid gevonden dit op zich te nemen.
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College van Kerkrentmeesters
In het verslagjaar is een groot aantal onderwerpen aan de orde geweest. Kort samengevat
worden de meest omvattende onderwerpen onderstaand beschreven.
De coronacrisis heeft ook in het verslagjaar 2021 zeer veel impact gehad op het reilen en
zeilen van het kerkelijk leven binnen onze gemeente. Kerkdiensten konden slechts gehouden
worden met (wisselende) beperkte aantallen kerkgangers. Voor wat betreft de aantallen
kerkgangers is steeds besloten vast te houden aan de routekaart die, vastgesteld door het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), voor kerken beschikbaar was. Vanuit het CvK
zijn de Gebruiksplannen voor de kerken, met het oog op het voorgaande, steeds
geactualiseerd. Uiteraard waren er ook voor de rouw- en trouwdiensten consequenties.
In navolging op de Ichthuskerk, de Aula Duinrust de Nieuwe Kerk en het Maranathacentrum
in 2020 zijn, met inzet van vele vrijwilligers, medio april/mei in het verslagjaar ook
beelduitzendingen gerealiseerd in de Oude Kerk. Veel kerkelijke bijeenkomsten en
vergaderingen moesten worden gecanceld dan wel online gehouden worden. 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.
Het nieuwe beleidsplan van de AK heeft het gehele jaar heel veel aandacht gevraagd van het
(DB) College van Kerkrentmeesters. Ieder kwartaal was er overleg tussen het DB-CvK en het
Moderamen AK. Mede gezien de grote zorgen over de begroting voor 2022 (en volgende
jaren). In het kader daarvan heeft o.a. overleg plaats gevonden met de commissie
Bouwzaken over de update van de Meerjaren Onderhoudsbegroting (MJOB) en het kritisch
doornemen van de in de concept-begroting voorgenomen plannen. Daarnaast heeft het DB
overleg gevoerd met de (voorzitter van de) commissie Geldwerving over onderzoek naar
mogelijkheden tot verhoging van de inkomsten.
Het onderzoek naar de mogelijke uitvoering van het scenario Herontwikkeling locatie
Pniëlkerk vordert gestaag. De projectgroepen, stuurgroep en klankbord-/gebruikersgroep
zijn als gevolg van de coronacrisis weliswaar in een lagere frequentie bijeen geweest, er
wordt echter wel vooruitgang geboekt. Er heeft ook diverse keren (positief) overleg plaats
gevonden met de gemeente Katwijk.
In navolging van de in december 2020 aangekochte 20 stuks tweedehands Kerk Web Radio’s
(fase 1), als vervanging van de voormalige kerkradio’s, is het DB akkoord gegaan met twee
voorstellen van de commissie Kerkradio. Het betrof de aankoop van 50 stuks nieuwe Kerk
Web Radio’s (fase 2), waarvoor een anoniem gebleven stichting zich bereid verklaard heeft
de kosten te dragen, en de aankoop van 40 stuks tweedehands Kerk Web Radio’s (fase 3).
In afstemming met Hoofd Kerkbeheer heeft de commissie ICT een voorstel voorbereid voor
het vervangen van de ± 8 jaar oude IT-omgeving van het Kerkelijk Bureau. Het DB is akkoord
gegaan met de vervanging waarmee de IT-omgeving weer up-to-date gemaakt is en de
medewerkers weer optimaal gebruik kunnen maken van alle IT-middelen.
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Vanwege predikantsvacatures is, in afstemming met het Moderamen AK, in het verslagjaar
toestemming verleend voor bijstand in het pastoraat voor de wijkgemeente Bethel
(ds. J. Smit) en de wijkgemeente Maranatha (ds. A.W. van der Plas).
Het DB is akkoord gegaan met een voorstel van de commissie Verhuur & Exploitatie voor het
vaststellen van beleid voor het ten gehore brengen van muziek vóór-, tijdens- en na
begrafenisdiensten in onze kerkgebouwen.
Door de commissie Verhuur & Exploitatie heeft, in afstemming met Hoofd Kerkbeheer en de
beheerder van Het Anker, de jaarlijkse evaluatie plaats gevonden van het beleid voor het
gebruik / verhuur van kerkelijke ruimten en van de tarieven voor verhuur en consumpties.
Het DB is akkoord gegaan met het voorstel om het vastgestelde beleid ongewijzigd voort te
zetten en met het voorstel voor (geringe) aanpassing van de tarieven voor verhuur en
consumpties.
In augustus is het DB akkoord gegaan met het voorstel van de commissie Bouwzaken om de
Brandmeldinstallatie (BMI) in Het Anker te vervangen. Dit naar aanleiding van keuringseisen
van de gemeente/brandweer.
Zowel in het DB als in de vergadering van de CvK-30 is meerdere keren gesproken over de
vacatures die in juni / juli (+ eventueel een half jaar extra als gevolg van de coronacrisis)
binnen het College van Kerkrentmeesters zouden ontstaan. Met name de vervulling van de
vacatures voor secretaris en voorzitter baarden zorgen. Een verkiezingsprocedure is gevolgd
voor het vervullen van beide vacatures. Binnen het CvK is unaniem met blijdschap
gereageerd dat H. van der Plas (wijkgemeente Morgenster) zich bereid heeft verklaard om
de vacature secretaris medio september te willen vervullen. Bij gebrek aan geschikte
kandidaten die het voorzitterschap zouden willen vervullen heeft de huidige voorzitter
J. Berkheij zich bereid verklaard nog twee jaar als voorzitter te willen fungeren. Bij
schriftelijke stemming heeft het CvK unaniem ingestemd met de benoeming van J. Berkheij.
Er is blijdschap dat aanwezige kennis (voorlopig) behouden blijft. Afgesproken wordt de
komende twee jaar te benutten om gericht op zoek te gaan naar een opvolger met brede
kennis van zaken die daartoe tijdig ingewerkt kan worden.
Mede in relatie tot het nieuw vast te stellen beleidsplan van de AK, met mogelijk gevolgen
voor het aantal kerken / pastorieën, heeft binnen het DB in december een eerste
gedachtewisseling plaats gevonden over de discussienota “Speelruimte gezocht” van de
PKN. Afgesproken is hier in 2022 een aparte vergadering aan te wijden.
Nadat in december 2020 is gestart met de bouw van een pastorie, voor de wijkgemeente
Rehoboth, in de wijk Park Rijnsoever Noord, is deze op 9 december in het verslagjaar
opgeleverd. Vervolgens zijn vrijwilligers aan de slag gegaan om onder andere de garage om
te bouwen tot studeerkamer om daarmee een pastoriewaardige woning te creëren.
In het verslagjaar kon het College van Kerkrentmeesters heel dankbaar melding maken van
het ontvangen van een tweetal legaten, één van € 5.000 en één van € 3.000.
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Commissie Geldwerving
In 2021 is voor de zevende 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. 2020 was gegeven. Het was verheugend om de gemeente te
kunnen meedelen dat de Actie Kerkbalans 2021 maar liefst € 1.045.000 heeft opgebracht.
Dat is ruim € 24.000 hoger dan de opbrengst over 2020. We zijn dankbaar dat de
gemeenteleden in het 2e coronajaar boven verwachting hebben bijgedragen.
Met betrekking tot de Actie Kerkbalans 2022 kan gemeld worden dat ondanks de
onzekerheid vanwege de coronacrisis het bedrag aan toezeggingen op de telochtend op 29
januari 2022 met € 938.904 fors hoger was dan het bedrag van de telochtend van 2021.
NB Het uiteindelijk toezeggingsbedrag voor 2022 is medio maart uitgekomen op circa € 1
mln.(!), wat in de buurt komt van de (hoge) begroting voor 2022 van € 1.125.000. Een aantal
gemeenteleden heeft bij het invullen van het toezeggingsformulier expliciet aangegeven dat
er onzekerheden zijn over hun persoonlijke inkomsten in 2022 waardoor geen
toezeggingsbedrag kon worden ingevuld. We hopen dat deze gemeenteleden voldoende
inkomen kunnen verwerven om in hun levensonderhoud te voorzien.
De Actie Kerkbalans 2022 had, net als vorig jaar, 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. Ook dit jaar was er weer een filmpje gemaakt, dat na de
kerkdiensten en op de website werd getoond. Dit jaar was er aandacht voor het logistieke
proces van de Actie Kerkbalans.
In september 2019 is begonnen met digitaal collecteren via Givt. In de coronaperiode wordt
het grootste deel van de collecten overgemaakt via Givt.
Gelukkig kon op 2 oktober 2021 weer een Actiedag Om de Oude Kerk plaatsvinden. De
Actiedag was iets kleinschaliger dan voorheen, mede door de korte voorbereidingstijd. De
mensen kwamen in groten getale naar de Oude Kerk om met elkaar een gezellige dag te
hebben en iets kunnen kopen ten bate van de kerkelijke gemeente. Deze dag, waarop meer
kon dan de maanden ervoor, bracht maar liefst € 30.000 op.
De dankdagcollecte kon in 2021 weer op de vertrouwde manier (met enveloppen op de
stoelen en banken) plaatsvinden, en met een promotiefilmpje. De opbrengst kwam met €
50.714 fors hoger uit dan vorig jaar.
Via de toegestuurde Verjaardagskaarten wordt door de gemeenteleden in dankbaarheid aan
de kerk gegeven (jaarlijks ruim € 33.000, over 2021 € 37.000).
Er zijn gedurende het jaar meerdere specifieke doelcollecten gehouden, onder andere voor
het onderhoud van de gebouwen, jeugd- en ouderenpastoraat. 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.
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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
Ook 2021 was een jaar dat grotendeels door corona werd overheerst. Veel reserveringen
moesten op grond van de maatregelen geannuleerd worden. Het is duidelijk dat dit zijn
weerslag heeft gehad op de financiële resultaten. Desondanks hebben we getracht de
diverse zalen te updaten zodat we aantrekkelijk zijn als partner om zaalruimte inclusief
catering ter beschikking te stellen. Met name geldt dit voor het Kerkhaventje in 2018 en de
Golfslagzaal in het Anker. Beide zalen werden flink gemoderniseerd en toegerust met
moderne communicatiemiddelen. Hierdoor is de verhuurmogelijkheid optimaal.
Verder gaan we de mogelijkheden om onze zalen te promoten binnen de toegestane regels
van de burgerlijke gemeente optimaliseren. In eerste instantie is hiervoor de kerkbode een
uitstekend middel en uiteraard wordt ook de website hiervoor gebruikt.
Qua beleid werd een voorstel vanuit V&E om de soort muziek die voor, tijdens of na
begrafenisdiensten in onze kerkgebouwen wordt afgespeeld in overeenstemming blijft met
waar wij als Hervormde Gemeente voor staan, goedgekeurd door CvK.
Bouwcommissie
In het afgelopen jaar zijn de volgende investeringen gedaan en activiteiten uitgevoerd:
• Herstel corrosie in steunberen en periodiek herstelwerkzaamheden van de kaleilaag
(gevel) van de Oude Kerk;
• Plaatsen diverse ventilatoren Pniëlkerk en Maranathacentrum;
• Afrondende werkzaamheden grootschalig onderhoud Maranathacentrum;
• Eerste bouwkundige wijzigingen voor de nieuwbouw pastorie Rijnsoever Noord
opgepakt;
• Mutatieonderhoud pastorie Boulevard 13 m.b.v. vele vrijwilligers;
• Opstarten monitoren energieverbruik gebouwen d.m.v. slimme meters;
• Het vervangen van de verouderde groepenkast van de Nieuwe Kerk;
• Schilderwerk aan de deuren van de Nieuwe Kerk;
• Opknappen van de hal van de Ichthuskerk;
• Vervangen van de complete brandmeldinstallatie in het Anker;
• Inrichting Golfslagzaal van het Anker inclusief het realiseren van een ruimte voor
beelduitzendingen;
• Het renoveren van badkamer en toiletten van de pastorie aan de Meeuwenlaan;
• Vervangen van de verouderde rioolwaterpompinstallatie aan de pastorie Boulevard
110;
• Diverse schilderwerken aan o.a. Maranathacentrum en campinggebouwen;
• Aantal zaken m.b.t verduurzaming opgepakt;
• Het planmatig en dagelijks onderhoud;
• Het beoordelen en navolging geven aan diverse onderzoeken en rapportages;
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Orgelcommissie
In 2020 heeft het orgel in de Pniëlkerk een grote onderhoudsbeurt ondergaan en zijn alle
koppelstukjes (ruim 500 stuks) in het Nieuwe Kerk-orgel vervangen. Deze koppelstukjes zijn
gemaakt van leer en waren na zo’n 40 jaar gebruik dusdanig versleten dat deze regelmatig
uitscheurden en storingen veroorzaakten.
Door deze onderhoudsactiviteiten in 2020 was 2021 een jaar met lage onderhoudskosten.
Dat betekent niet dat er in dat jaar geen onderhoud is geweest. De orgels in het
Maranathacentrum en de Ichthuskerk hebben hun periodiek onderhoud gehad: een
generale stemming en het afstellen van de mechanieken. Daarnaast zijn er een aantal
reparaties uitgevoerd aan het leer van de luchtvoorzieningsbalgen van het orgel in zowel de
Oude als de Nieuwe Kerk. In de Nieuwe Kerk is geconstateerd dat een deel van het pijpwerk
aan het inzakken is. Door het gewicht van de pijp vervormt de voet. Op zich niet zo’n
probleem, maar zien dat de pijpen scheef gaan staan. Een pijp van het register bazuin 16’
stond zo schuin, dat deze van een nieuwe voet voorzien moest worden. De pijp is daarvoor
uit het orgel verwijderd voor reparatie bij Orgelpijpenmakerij Jacques Stinkens.
Het afgelopen jaar mochten we ook een nieuwe organist verwelkomen binnen de
organistengroep: Niels van Nieuw Amerongen.
Vrijwilligers
In 2021 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 2021
Het jaar 2021 werd gestart met een negatief resultaat van € 603.280 in de begroting en met
een coronacrisis die het hele jaar 2021 impact had, kijkt het College van Kerkrentmeesters
met grote dankbaarheid terug en presenteert de Jaarrekening 2021.
Financieel gezien komen we in 2021 uit op een positief resultaat. 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 WOZwaarde. 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 2021 is de server waarop een aantal van onze applicaties draaien, vernieuwd.
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De Golfslagzaal in het Anker is in 2021 opgeknapt en zijn er ook stoelen en lampen
aangekocht.
In het 4e kwartaal 2021 is ook de Brandmeldinstallatie in het Anker vervangen door De Wit
Installaties.
Eind oktober 2020 heeft de overdracht van de grond plaats gevonden waarop de nieuwe
pastorie voor de wijkgemeente Rehoboth gebouwd gaat worden.
Op 9 december 2021 werd de woning opgeleverd en kon er gestart worden met de
werkzaamheden voor o.a. de aanpassingen om er een pastoriewaardige woning met
studeerkamer van te maken.
Ontwikkelingen in exploitatie
Het resultaat over 2021 is € 35.715 positief, dit is € 767.625 beter dan begroot over 2020.
Het resultaat over 2021 is € 389.599 beter uitgekomen t.o.v. 2020.
• Het positieve effect ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door
de hogere vrijwillige bijdrage, hogere collectebaten, lagere lasten voor geestelijke
verzorging door een lager aantal ingevulde predikantsplaatsen en lagere
personeelslasten;
• Het positieve effect ten opzichte van het resultaat 2020 wordt met name veroorzaakt
door hogere baten voor Verhuur & Exploitatie, lagere lasten voor geestelijke
verzorging door een lager aantal ingevulde predikantsplaatsen en lagere
personeelslasten en lagere lasten voor kerkradio en kerkbode;
Aantal gemeenteleden
Het aantal leden bedroeg in 2021: 14.460 (2020: 14.639).
Het aantal doopleden is gedaald met 0,9% en het aantal lidmaten is gedaald met 1,8%.

Lidmaten
Doopleden
Totaal

2021

2020

5.284
9.176
14.460

5.379
9.260
14.639

Enkele Kengetallen
Aantal dopelingen

Dopelingen
Totaal

2021

2020

2019

119
119

108
108

127
127

2021

2020

2019

Aantal nieuwe lidmaten
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Nieuwe Lidmaten
Totaal

12
12

28
28

50
50

Aantal
Huwelijksinzegeningen

2021

2020

2019

Huwelijksinzegeningen
Totaal

27
27

23
23

37
37

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.
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
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•

•

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.
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 2020/2021. 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 2021 en 2022 te kampen met de gevolgen
van het COVID-19 virus. Dit heeft voor 2021 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.
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Vooruitzichten
Vooralsnog staan er geen grote uitgaven gepland in 2022 in afwachting van de verdere
uitwerking van het nieuwe beleidsplan door ds. A.W. van der Plas en ds. J. Smit.
Ds. van der Plas en ds. Smit hebben een informatieronde gemaakt langs alle tien
wijkgemeenten en zullen in maart 2022 met een (tussen)rapportage komen. 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:
'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.

Katwijk aan Zee, 11 mei 2022
Het bestuur van de Hervormde Gemeente Katwijk:

J. Berkheij
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
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H.C. van der Plas
Secretaris College van Kerkrentmeesters
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