
Toelichting Begroting RGW 2022 
 
De begroting is onderdeel van de resultatenrekening per 1 januari 2022. 
 
De Begroting over 2022 sluit (zonder incidentele baten en lasten) met een negatief resultaat 
van - € 2.650,00. Incidentele baten en lasten worden niet begroot en zijn ook niet voorzien. 
De begroting is defensief ingericht (ontvangsten zijn laag begroot, uitgaven ruim). Het aldus 
begrootte resultaat is circa € 7.070,00 lager dan het resultaat van de standaard exploitatie 
over 2021. Hervatting na corona van een “gewoon” diensten ritme wordt voorzien met 
hogere kosten. 
 
Standaard exploitatie 2022 
 
De meeste posten zijn begroot in de lijn van de exploitatie van 2021 en behoeven dan ook 
geen toelichting. Bij de volgende rekeningen is het verschil met het resultaat van 2021 van 
dien aard (> € 300,=) dat een toelichting op zijn plaats is.  
 
Bij deze begroting is afgezien van de effecten van de corona maatregelen. Deze zijn immers 
niet te voorzien. 
 
Rekening € Realisatie 

2021 
Begroting 
2022 

Toelichting 

  Afgerond  

2010 Bijdragen kerkbalans - 9.880,00 8.500,00 Door overlijden en opzeggen en 
negatief effect 2-jaarlijke bijdragen  

2020 Collectes gemeente / 
diaconie 

 710,00 400,00 2021 was naar verwachting 
incidenteel hoger 

2030 Collectes onderhoud 
gebouw 

 185,00 300,00 2021 was naar verwachting 
incidenteel lager 

4430 Verhuur  3.745,00 4.000,00 Resultaat verhuur geen historische 
gegevens beschikbaar. In 2021 
overgenomen van de Stichting 
behoud monument 

4120 Drukwerk - 0,00 500,00 Door meer preekbeurten is meer 
drukwerk voorzien 

4125 Kosten diensten  75,00 500,00 Door meer preekbeurten zijn meer 
kosten voorzien 

4130 Diaconie en gemeente - 1.030,00 4.000,00 “Inkoop” Pastorale zorg en 
gesprekskringen. 

4220 Diensten predikanten  1.610,00 3.500,00 Hervatting na corona van een 
“gewoon” diensten ritme 

4240 Koster en 
schoonmaken 

 250,00 750,00 Schoonmaken is uitbesteed aan 
Ipse de Bruggen 

4320 Gas, licht en water - 3.655,00 3.000,00 Het voorschot is in 2020 te laag 
begroot en in 2021 een 
nacalculatie. Weer normaal in 
2022. Hogere gasprijs. 



 
Dank zij het onverwachte positieve resultaat van 2021 is er met dit tekort nog voldoende 
vermogen / liquiditeit voor de voortzetting van de RGW voor circa 5 jaar (inclusief 2022). 
 
 
Waddinxveen, 31 maart 2022 
 
 
 
 
 
D. van Zoelen 
Penningmeester 


