
Begroting VVP Amsterdam 2023

uitkomst 2021 begroting 2022 begroting 2023

LASTEN in   € in   € in €

pastorale arbeid

      bijdrage landelijke ver. VVP 2.485 2.500 2.500

      jeugdwerk 0 0

      diversen

subtotaal 2.485 2.500 2.500

kosten eredienst

      honoraria 39.097 30.000 53.000

      organist 6.322 6.000 6.500

      medegebruik kerk 18.704 18.850 19.250

      verzekeringen 0 0 0

      subsidie -19.361 100 0

subtotaal 44.762 54.950 78.750

kosten administratie / organisatie

      diversen 1.977 500 500

subtotaal 1.977 500 500

diverse kosten

      verrekening kosten VRIJBURG 12.922 16.900 17.700

subtotaal 12.922 16.900 17.700

TOTAAL LASTEN 62.146 74.850 99.450

BATEN

      contributies 40.072 43.500 40.000

      collecten 1.862 2.000 2.000

      giften 750 500 500

      interest 8.368 3.500 22.000

      subsidie V.L.N. 20.000 20.000 0

      Nalatenschappen/overige baten 1.997 500 55.000

TOTAAL BATEN 73.049 70.000 119.500

RESULTAAT 10.903 -4.850 20.050

Toelichting:

De grote verschillen worden veroorzaakt door de ontwikkelingen bij de Vereniging met de

Lange Naam (VLN) en de indiensttreding van onze nieuwe predikant. 

Na de ontbinding van de VLN heeft de VVP in 2022 € 435.500,00 ontvangen. Hiermee komt

echter de jaarlijkse subsidie van € 20.000,00 van de VLN te vervallen. Het is in de huidige

markt moeilijk te voorspellen of het vervallen van de subsidie kan worden goedgemaakt

door de extra beleggingsopbrengsten die met de grote gift behaald kunnen worden. Ter 

informatie over de beleggingen heeft Wouter Weijand een aparte bijlage geschreven.

In 2021 heeft de VVP van de VLN € 20.000,00 extra ontvangen voor de financiering van Mpho

Tutu. Samen met de subsidie die de Remonstrantse Gemeente uit Utrecht ontvangt zijn de 

jaren 2022 en 2023 gedekt.



Verder is er in 2023 een nalatenschap te verwachten die bestaat uit 20% van de opbrengst

van de verkoop van het appartement van de erflaatster. Op de begroting staat een schatting.

Hoewel 2023 door de nalatenschap een positief resultaat zal hebben, is de exploitatie naar 

verwachting negatief. De inkomsten uit contributies blijven al jaren stabiel, maar de

prijzen, en daarmee de uitgaven, stijgen. Aangezien de contributies en de inkomsten uit 

beleggingen de voornaamste inkomstenbronnen zijn, is het belangrijk die op peil te houden.


