
TOEKOMST 

PGPD

‘Samen bouwen aan een

aansprekend en kleurrijk 

mozaïek van wijkgemeenten’



Wat kunt u verwachten

Informatie vanuit 
de commissie 

‘toekomst PGPD’

Gevolgen
voor de 

Ontmoetingskerk



Informatie tot 

nu toe

• Centraal Contact van 

mei 2022 

• Gemeenteberaad 

zondag 26 juni



Info vanuit commissie 

‘Toekomst PGPD’



Werkgroep ‘Geld 

en Goed’

‘Biedt ruimte voor lokale beweging 

en onderhoudt met elkaar 

het centrale fundament 

op basis van solidariteit. 

Binnen de gegeven financiële 

budgetten kunnen wijkgemeenten 

dan zelf keuzes maken en daarvoor 

verantwoordelijkheid dragen’



Commissie        

‘Toekomst PGPD’

Om de adviezen vanuit de 

werkgroep ‘Geld en Goed’ 

praktisch handen en voeten te 

geven, is er in januari 2022 een 

commissie gevormd onder leiding 

van dhr. J. Boer.



Kernwoorden

Vertrouwen

Vrijheid

Verantwoordelijkheid

Verbondenheid



VERTROUWEN

Elke wijkgemeente heeft aangegeven genoeg ‘groei- en 

bloeipotentie’ te hebben

VRIJHEID 

Wijken krijgen (binnen spelregels) de vrijheid om hun inkomsten zó 

te besteden, dat het past bij hun eigenheid. 

VERANTWOORDELIJKHEID

Wijken worden zelf verantwoordelijk voor een financieel gezonde 

wijk, waarin inkomsten en uitgaven in balans zijn.

VERBONDENHEID

We willen graag de verbondenheid met de andere wijken behouden 

en vinden solidariteit belangrijk.



Praktische 

uitwerking



Wat wordt 

centraal 

geregeld

Bestaand:

• Administratie

• Penningmeester

• Organisatie Actie Kerk Balans

• Vastgoed (met name het CJMV gebouw en de 

kosterswoningen)

• College van kerkrentmeesters 

• Algemene Kerkenraad

• College van diakenen

Nieuw:

• Oprichting van een viertal fondsen



Wat 

regelt 

elke wijk

zelf

Was:

• Beleidsplan

• Wijkbudget (ca. € 10.000)

• Bestemmingsreserve/bestemmingsfonds OK en 

onderhoudsvoorziening

Wordt:

• Beleidsplan

• Bestemmingsreserve/bestemmingsfonds OK en 

onderhoudsvoorziening

• Begroting voor álle baten/lasten van onze wijk



WELKE 

FONDSEN 

KOMEN ER?

DUURZAAMHEID INNOVATIE

INVESTERING 

VASTGOED

SOLIDARITEIT



Wat is het doel van de fondsen?:

- Stimuleren van duurzaamheid
.

- Stimuleren van innovatie 

(uitproberen van nieuwe dingen)
.

- Solidariteit als het (al dan niet tijdelijk)

niet lukt om de begroting rond te krijgen
.

- Investeringen in vastgoed die niet vallen

binnen het meerjarenonderhoudsplan 



HOE 

WORDEN 

FONDSEN

GEVULD?

• Opbrengst uit beleggingen/certificaten

• Opbrengst vanuit verhuur dan wel 
verkoop van het CJMV-gebouw en 
woningen

• Jaarlijkse bijdrage vanuit alle wijken

• Geld uit algemene reserve



WELKE GELDEN GAAN NAAR DE FONDSEN?

Duurzaam Innovatie     VG. Invest. Solidariteit

Verkoop CJMV € 200.000* € 200.000*

Vrouwenrecht 100 %

Kerkweg 100 %

Uit de Algemene Reserve € 100.000

Res. Instandh. Predikantsplaatsen € 240.000 

Rabo certificaten etc. jaarlijks € 25.000

3% opbrengst AKB jaarlijks € 15.000



WAARVOOR KUNNEN FONDSEN WORDEN AANGEWEND?

Duurzaamheidsfonds: 

investeringen in duurzaamheid waarbij tevens kostenreductie voor 

de betreffende wijk optreedt

Innovatiefonds: 

Eenmalige projecten om binnen een wijk nieuwe vormen van kerk-

zijn uit te proberen. Aanspraak kan worden gemaakt als de kosten 

hoger zijn dan € 1000. Het maximum bedrag per project is € 10.000

Maximale looptijd van een project één jaar, daarna opnemen in de 

reguliere wijkbegroting.  



Vastgoed investeringsfonds: 

Investeringen in bestaand vastgoed (getoetst op duurzaamheid) 

die de waarde van het vastgoed verhogen en zorgen voor meer 

inkomende gelden dan wel minder kosten van het betreffende 

pand. 

De investering moet commercieel haalbaar zijn en (al dan niet op 

termijn) ook worden terugbetaald vanuit het behaalde voordeel.



Solidariteitsfonds: 

Aanspraak op dit fonds kan worden gemaakt als de wijkbegroting 

nog niet sluitend is. 

Dit kan maximaal 4 jaar tot een maximum bedrag van 

€ 50.000 voor het eerste jaar en aflopend met € 10.000 per jaar.  

Dit kan pas nadat eerst vanuit de eigen bestemmingsreserve een 

bedrag van max. € 30.000 is ingezet.

Belangrijk: boven deze voorwaarden staat dat solidariteit blijvend 

moet kunnen zijn om wijken met minder financieel draagkrachtige 

leden te ondersteunen.



Tegen deze laatste toevoeging heeft onze wijkkerkenraad 

bezwaar.

Er staat een zware solidariteits-clausule opgenomen waarbij een 

wijk 4 jaar steun kan krijgen met een bedrag oplopend tot €

140.000. Dat lijkt ons genoeg!

Voor onze kerkenraad betekent deze toevoeging dat we zo min of 

meer teruggaan naar de huidige situatie. Wat onze kerkenraad 

betreft moet na 2 jaar al duidelijk worden of het in balans brengen 

van inkomsten en uitgaven voor elke wijk (al dan niet op termijn) 

haalbaar is.

Als dat niet reëel is moet een plan B bedacht worden.



Gevolgen voor de 

Ontmoetingskerk



VERTROUWEN / VRIJHEID

Als wijk kunnen we aan de slag met de uitwerking van ons beleidsplan en we 

hopen dat de Ontmoetingskerk ook in 2023 weer een gastvrije plek mag zijn 

waar mensen zich gezien en geliefd weten, kunnen (op)bloeien, elkaar 

waarderen en met elkaar genieten.

VERANTWOORDELIJKHEID

We nemen onze verantwoordelijkheid en proberen om bij onze manier van 

kerk-zijn de baten en lasten in evenwicht te houden c.q. te brengen

VERBONDENHEID

We onderhouden onze banden met de kerken in Pijnacker door het 

organiseren van gezamenlijke diensten en meer en beter gezamenlijk overleg 

zodat we van elkaar kunnen leren én we dragen bij aan het solidariteitsfonds. 



FINANCIEN ONTMOETINGSKERK 2023

Aan inkomsten verwachten we dit jaar € 191.000

Aan uitgaven verwachten we dit jaar € 225.000

We hebben derhalve een tekort van € 34.000

In principe hebben we al jaren een ongeveer sluitende begroting. 

Dít tekort wordt veroorzaakt (net als bij u thuis)  door de gestegen 

energielasten. Voor onze kerk begroot op exact € 34.000 extra 

kosten.

Die  moeten worden gedekt. Natuurlijk kijken we naar mogelijke 

bezuinigingen maar uw hulp is echt noodzakelijk!



HOE WERKT DIT UIT?

De opbrengst AKB voor dit jaar is ingeschat op € 125.000

Dat doen we met 471 huishoudens

Het tekort is € 34.000

Dat komt gemiddeld neer op € 72 per huishouden extra

Als we bijdragen, ieder naar zijn/haar eigen mogelijkheden, hopen 

we dat het lukt om met elkaar dit tekort te dekken



DUS HOE KUNNEN WIJ DEZE UITDAGING AAN?:
.

• Zoals gezegd: naar vermogen hogere gift voor AKB en/of bij de 

collectes voor de kerk

• Betrokkenheid (fijn dat u bleef om hierover geïnformeerd te 

worden)

• Meedenken en uw gedachten ook met ons delen 

(Wat is voor u belangrijk voor het kerk-zijn met elkaar?)

• Als vrijwilliger één of meerdere taken oppakken in de kerk (we zijn 

superblij met iedereen die al meehelpt!)

• Trui/jas aan in de kerk, zodat we de kosten voor de energie zo 

laag mogelijk kunnen houden



HOE NU VERDER?

28 november is in de AK-vergadering het rapport van de commissie Boer 

voorlopig vastgesteld. De wijken zijn nu aan zet om aan te geven of men deze 

uitdaging aan wil gaan. Na bespreking in de wijken over het eerste gedeelte 

van het rapport was men daar zeker toe bereid.

Nu het rapport compleet is zal dezelfde vraag nog een keer worden 

voorgelegd. Wij doen dat vandaag al bij u. Mocht één van de wijken 

problemen hebben of houden met die uitdaging dan zal nader overleg 

(moeten) plaatsvinden. 

Na instemmingen van alle wijken stelt de AK het rapport officieel vast, wordt 

de commissie Boer ontheven van haar taak en zullen één of meerdere 

commissies worden gevormd om de criteria van de fondsen vast te stellen en 

de aanvragen te beoordelen.

Daarmee kunnen we aan de slag!



Onze wijkkerkenraad is niet gelukkig met het feit dat er een 

commissie gevormd moet worden om de criteria vast te stellen 

voor de verschillende fondsen. 

Met begrip voor het feit dat de commissie Boer stelt dat dat niet 

in hun opdracht zat is het wellicht toch beter om hen een extra 

verzoek te doen om de uitgangspunten en criteria alsnog op te 

stellen. Zij zitten volop in de materie!

Daarnaast moet duidelijk zijn op welke wijze de wijk-

penningmeester in staat wordt gesteld de ontwikkeling van de 

wijkinkomsten- en uitgaven te monitoren zodat er waar nodig 

bijgestuurd dan wel beoordeeld kan worden dat geld uitgegeven 

kan worden. 



Zijn er vragen?


