ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
De belastingdienst heeft Hervormde Gemeente van Bolsward een ANBI status toegekend. De giften aan de Hervormde
Gemeente van Bolsward zijn vrij van schenk- en erfbelasting en kunt u voor inkomstenbelasting (IB) aftrek krijgen voor giften
en donaties. Voor meer informatie.
A. Algemene gegevens
Hervormde Gemeente van Bolsward
Groot Kerkhof 26
8701 HG Bolsward
tel. 0515-572274
info@martinikerkbolsward.nl
Fiscaal nummer: 0026.62.826.L.01
B. Samenstelling bestuur
De kerk wordt bestuurd door de kerkenraad. Deze bestaat uit leden van de drie verschillende colleges:
1. College van predikanten en ouderlingen
2. College van diakenen
3. College van kerkrentmeesters
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het Moderamen. Het moderamen bestaat uit een voorzitter, scriba, assessor en een
predikant.
C. Doelstelling en visie
De Hervormde Gemeente van Bolsward wil graag leven vanuit het woord van God, de Bijbel. De Bijbel is de bron van waaruit
wij God kunnen leren kennen. De Bijbel geeft ons houvast in ons geloof en in de rest van ons leven.
Wij vinden het belangrijk dat Gods Woord op allerlei manieren ter sprake komt. De gemeente is in eerste instantie hoorder van
het woord. Maar het Woord zet ook weer aan tot daden.
In leren, vieren en dienen gaat het om groei en liefde tot Christus en tot elkaar. We willen van daaruit werken om een
wervende en getuigende gemeente te zijn midden in de samenleving.
Wij geloven dat Gods woord belangrijk is voor ons eigen leven en voor dat van andere mensen. Het leert ons eerbied, liefde,
hulpvaardigheid, geduld, allerlei waarden waar in de wereld zoveel behoeft aan is. Wij willen daarom dat Woord van God
uitdragen.
D. Beleidsplan
De Hervormde Gemeente van Bolsward is geroepen om Gods aanwezigheid op aarde gestalte te geven. Onze gemeente wil
een plek zijn waar we elkaar bemoedigen en helpen, van elkaar leren en met elkaar vieren dat God onze Vader is door het
werk van Jezus Christus en de Heilige Geest.
Dat willen we doen door in eredienst, pastoraat, diaconaat, onderwijs en ontmoetingen Gods liefde en aanvaarding van
mensen uit te stralen. Dat maakt onze gemeente tot een ontmoetingsplaats van God en mensen, maar ook van mensen
onderling. Oude en jonge mensen, vanwaar ze ook komen, willen wij gastvrij onthalen en Gods boodschap meegeven.
Kernpunten:
1. De eredienst moet verstaanbaar zijn en actueel.
2. Wij zijn allemaal geraakt door Gods Woord en gaan daarom op onze eigen manier, met onze eigen talenten en gaven
aan de slag. Wij zijn samen gemeente.
3. De ambten zijn niet boven de gemeente, maar in de gemeente. Gemeenteleden dragen zorg voor elkaar. De
kerkenraad stuurt dit aan.
4. Het geloofsonderricht is erop gericht jongeren en ouderen inzicht te geven in de Bijbel en hen te helpen de Bijbel te
laten spreken in hun leven.
5. Wij willen het Woord van God uitdragen. Gastvrijheid in de gemeente is daarom een groot goed.
6. Vanuit die gastvrijheid zoeken wij ook contact met hen die aan de rand van of buiten de kerk leven. Voor zover zij
daarin toenadering zoeken, willen we ook voor hen een plek creëren waar zij God en zijn Woord in alle rust kunnen
leren kennen.
7. Aandacht voor een liturgie die bij onze gemeente past is onmisbaar voor een goed verstaan van de Bijbel.
8. We zoeken in de kerkdiensten, in kringwerk en catechese vooral naar verdieping van ons geloof en versteviging van de
band die we als gemeenteleden hebben.
9. Ook in kleinere eenheden kunnen gemeenteleden elkaar ontmoeten, voor elkaar zorgen, bemoedigen in gebed,
geloof, gemeenschap en getuigenis.
10. Gemeenteopbouw is toekomstgericht. We staan voor de opgave onze identiteit als gemeente van Christus te
versterken met de Bijbel als uitgangspunt, terwijl wij ook volop willen meedoen in de samenleving die steeds minder
belang lijkt te hechten aan de christelijke kerk.
(beleidsplan 2014 Hervormde Gemeente van Bolsward)
Beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk; klik hier

E. Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is conform de arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk. Klik hier
F. Verslag activiteiten
Klik op link voor het overzicht alle activiteiten 2016-2017.
G. Voorgenomen bestedingen
STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2017
DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE BOLSWARD

STAAT VAN BATEN EN LASTEN BEGROTING 2017
HERVORMDE GEMEENTE BOLSWARD

Begroting
2017

Begroting
2017
BATEN
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 205.200
€ 150.900
€ 25.000

totaal baten € 381.100
LASTEN
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Overige baten en lasten

€ 104.900
9.500
€
€ 14.200
€ 116.715
€ 75.500
€ 33.350
€ 36.500
950
€

totaal lasten € 391.615
Saldo baten - lasten €

BATEN
81
82
83
84

Rentebaten en dividenden
Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten en bijdragen derden

LASTEN
Lasten overige onroerende zaken en
41
inventarissen excl. afschrijvingen
Afschrijvingen
42
Lasten kerkdiensten, catechese en
44
overige kerkelijke aktiviteiten
Verplichtingen en bijdragen inzake
45
andere organen
Kosten beheer en administratie
47
Rentelasten/kosten bank
48
Diakonaalwerk plaatselijk
50
Diakonaalwerk regionaal/provinciaal/landelijk
51
Diakonaalwerk wereldwijd
52
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen
53

10.515-

53
54
58

Saldo toevoegingen/onttrekkingen
aan fondsen en voorzieningen
Overige baten en lasten

€
€
€
€
totaal baten €

1.829
3.550
6.800
12.179

€

-

€
€

340

€

1.839

€
€
€
€
€
€
totaal lasten €

635
285
6.700
2.430
5.000
17.229

Saldo baten - lasten €

-5.050

€

150

€
totaal €

150

Resultaat €

5.200-

Toelichting Hervormde Gemeente over de begroting is:
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Opbrengsten uit bezittingen stijgt i.v.m. het gereedkomen van de restauratie van het orgel. Ook de rente en dividendbaten zijn
in dit bedrag meegenomen t.b.v. € 19.000,-- Deze rente bedragen zien wij in de komende jaren helaas niet meer terug,
aangezien de langdurige deposito’s in de loop van dit jaar aflopen. Tevens is in dit totale bedrag meegenomen
€ 22.000,-- huur kantoorgebouw.
Bijdragen gemeenteleden
De inkomsten levend geld gelijk gehouden op € 120.000,-- Het totale bedrag is inclusief collecten en giften, w.o. € 18.000,-begroot aan collectegelden.
Subsidies
Er wordt subsidie aangevraagd voor reparatie ramen en onderhoud gebouwen.
Lasten
Bestedingen Pastoraat ( predikant en kerkelijke werkers)
Deze bedragen blijven meestal gelijk en zijn vooraf goed in te schatten.
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)
Vervanging en reparatie van glas-in-lood-ramen, schilderwerk, verlichting en onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het
monumentale orgel.
Salarissen ( koster, organist, beheerder convent e.d.)
Salarissen in onderling overleg met KKA verhoogd, hierin zijn ook de overige kosten personeel/vrijwilligers verwerkt.
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Bedrag is inclusief € 16.000,-- administratieve kosten voor ondersteuning van KKA Drachten. Bankkosten/rentelasten, betreft
o.a. 2% rente aan fondsen en voorzieningen in eigen beheer.
Lasten overige eigendommen en inventaris
Hierin is een bedrag begroot van € 27.000,-- voor verbouwing/aanpassingen van het kantoorgebouw. Deze kosten zijn
noodzakelijk om het gebouw gebruiksklaar op te leveren voor de nieuwe huurder. Voor het overige betreft het belastingen,
ruilverkavelingsrente e.d

Het begrotingstekort is € 10.515
De restauratie van het Hinsz-orgel is klaar en de financiële afwikkeling grotendeels. Vooruit denkende, staan de volgende
zaken op het programma. De glas-in-lood-ramen zijn niet in beste staat, alsmede het onderhoud van de gebouwen vergt de
komende jaren nogal forse investeringen. Vandaar dat er in 2017 een begin is gemaakt met een aanvraag voor subsidie.
Toelichting Diaconie Hervormde Gemeente over de begroting 2017 is:
Uitgaande van de huidige samenstelling van de begroting gaat de Diaconie voor 2017 uit van een tekort van € 5.200,00.
Voor het jaar 2017 heeft het college van diakenen besloten om de pongcollectes 4 maanden lang te bestemmen voor
projecten van Kerk in Actie wereldwijd, 3 maanden voor projecten van Kerk in Actie regionaal / provinciaal / landelijk en 5
maanden voor diaconaal werk plaatselijk.
In 1994 ging Kerk in Actie van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zending- en werelddiaconale organisaties om
hun werk te professionaliseren tegen lage kosten. Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en kent
aan honderden projecten (in binnen- en buitenland) een bedrag toe. De uitvoering van het werk is in handen van de partnerorganisaties. Zij rapporteren over hun resultaten aan Kerk in Actie.
In het jaar 2006 is gestart met het werk van de sociaal diaken in samenwerking met de diaconie van de Gasthuiskerk.
Onderzoeken, o.a. van Kerk in Actie, geven aan dat een groeiende groep mensen in armoede leeft. De sociaal diakenen hebben
in de armoedebestrijding een aanvullende, doorverwijzende en signalerende functie voor ogen.
In januari 2007 is geld uitgeleend aan het Protestants Diaconaal Krediet Nederland voor het project Time Out Voorziening St.
Het Passion. Per 1 juli 2016 was de renteperiode afgelopen. De rentevergoeding op jaarbasis voor de komende 10 jaar is door
PDKN vastgesteld op 1,25%.
De diaconie heeft een deelname in Oikocredit, een organisatie die microkredieten verstrekt in Derde Wereldlanden. Jaarlijks
ontvangt de diaconie over dit bedrag een dividendvergoeding.
Er staat een geldbedrag op de ABN-Amro Bank spaarrekening en op een spaarrekening bij de Rabobank. Beide
spaarrekeningen zijn met een variabele rente.
De renteopbrengsten blijven helaas steeds minder worden. Hierdoor is het niet meer mogelijk om de hoofdsom te behouden
en de opbrengst te optimaliseren en in te zetten voor diaconale doelen.
Samen met de diaconie van de Gasthuiskerk worden jaarlijks kerstattenties uitgedeeld aan minima.
De vrouwendienst (voorheen HVD genoemd) organiseert op initiatief en kosten van de diaconie een kerstbroodmaaltijd voor
ouderen vanaf 75 jaar in Het Convent.
In november 2013 heeft de diaconie het beheer gekregen van het Bölgerfonds. Dit bedrag staat op rekening van de ABN-Amro
Bank. Er zijn bepalingen opgenomen over hoe dit bedrag uitgegeven danwel gespaard moet worden.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
STAAT VAN BATEN EN LASTEN JAARREKENING 2016
HERVORMDE GEMEENTE BOLSWARD

STAAT VAN BATEN EN LASTEN JAARREKENING 2016
DIACONIE HERVORMDE GEMEENTE BOLSWARD
Rekening
2016

BATEN
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden

€ 148.690
€ 170.724
€ 58.500
totaal baten € 377.914

LASTEN
Bestedingen pastoraat (predikant en kerk.werkers
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving
Salarissen (koster, organist, e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarrissen
Overige baten en lasten

€ 101.681
€ 10.578
€ 13.383
€ 156.174
€ 66.145
€ 36.183
€ 13.528
€
8.778-

totaal lasten € 388.894
Saldo baten - lasten €

10.980-

Rekening
2016
BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Opbrengsten uit rechten, deelnemingen e.d.
Bijdragen levend geld
Door te zenden collecten en bijdragen derden

LASTEN
Lasten overige onroerende zaken en
inventarissen excl. afschrijvingen
Afschrijvingen
Lasten kerkdiensten, catechese en
overige kerkelijke aktiviteiten
Verplichtingen en bijdragen inzake
andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Rentelasten/kosten bank
Diakonaalwerk plaatselijk
Diakonaalwerk regionaal/provinciaal/landelijk
Diakonaalwerk wereldwijd
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen

€
€
€
€
€
totaal baten €

2.156
3.687
6.920
12.763

€

-

€
€

335

€

1.949

€
€
€
€
€
€
€
totaal lasten €

819
268
6.797
3.110
3.934
150
17.362

Saldo baten - lasten €

4.598-

Toelichting Hervormde Gemeente over de jaarrekening 2016 is:
Op het verkorte overzicht van de jaarrekening staat een negatief saldo van € 10.980,-- Dit bedrag komt ten laste van het
vermogen.
In de post, opbrengsten uit bezittingen, is voor de huidige begrippen nog een fors bedrag aan ontvangen rente opgenomen
t.w. € 24.843 afkomstig uit goed renderende deposito’s uit het verleden.
Aan de gebouwen van de Hervormde gemeente is normaal onderhoud gepleegd, geen extra’s. In deze post, lasten kerkelijke
gebouwen, is een toevoeging aan het orgelfonds opgenomen.
Nu de grote restauratie van ons Hinsz-orgel eind 2016 voltooid is, kwam er een einde aan een geweldige mooie
restauratieperiode. Wij hebben al weer kunnen genieten van de prachtige klanken uit het orgel en kunnen voorlopig weer een
hele tijd vooruit. Dat mag ook wel, want na deze periode komt de financiële afwikkeling op tafel en het gaat best om een groot
bedrag.
Het College heeft hiervoor subsidie en giften ontvangen van de provincie, diverse stichtingen en Fondsen, gemeenteleden en
belangstellenden, hartelijk dank voor deze bijdragen. Het totale ontvangen bedrag aan subsidie en giften bedroeg in 2016
€ 88.209,-- en de uitgaven aan de restauratie van het orgel bedroeg € 336.763,-De opbrengsten uit bezittingen van m.n. het kerk en verenigingsgebouw waren in 2016 niet optimaal. Dit was uiteraard een
logisch gevolg van de restauratie van het orgel.

Toelichting Diaconie Hervormde Gemeente over de jaarrekening 2016 is:
Balans
Het nadelige saldo van € 4.598,11 komt ten laste van het eigen vermogen.
Baten en lasten
Op 19 januari 2016 is het saldo op de Rabo Deposito vrijgevallen en overgeboekt naar de Rabo Bedrijfsspaarrekening. De
rentepercentages van alle bankrekeningen zijn in 2016 verder naar beneden gegaan.
De opbrengst van de pongcollectes in de maanden januari, april, augustus en november was voor de projecten van Kerk in
Actie in Nederland. Voor projecten van Kerk in Actie in het buitenland werd gecollecteerd in de maanden maart, juni, juli en
september. Tijdens de 40-dagentijd (februari t/m half maart) werd gecollecteerd voor diverse projecten in binnen- en
buitenland, samengesteld door Kerk in Actie. In de maanden mei, oktober en december was de opbrengst voor het sociaal
diakonaal werk in Bolsward.
De deurcollectes waren bestemd voor diverse projecten van Kerk in Actie en doelen als de Voedselbank in Bolsward.
De collecte opbrengst in 2016 is iets toegenomen ten opzichte van 2015. De giften zijn afgenomen ten opzichte van
voorgaande jaren.
De diaconie is zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor het welzijn van de medemens in Derde Wereldlanden.
Daarom heeft de diaconie al jaren een deelname in Oikocredit. Dit bedrag wordt door Oikocredit ingezet in Derde
Wereldlanden middels het verstrekken van microkredieten.
Er zijn geen accountantskosten opgenomen omdat de jaarrekening door twee onafhankelijke deskundigen wordt
gecontroleerd.
Doordat een aantal vrijwilligers naar jarenlange trouwe inzet zijn gestopt met bepaalde werkzaamheden voor de diaconie
hebben zij een bedankje ontvangen. Daardoor zijn de kosten voor bestuurscollege iets hoger dan begroot.
De bijdragen aan de Vrouwendienst is iets hoger dan begroot, omdat er bij het vaststellen van de begroting een post per
ongeluk niet is meegenomen.
De diaconie heeft bijgedragen aan de kerstpakketten actie.
In 2016 is er door de diaconie immateriële en materiële hulp geboden. Om mensen uit de ergste nood te halen zijn bonnen
verstrekt. Een deel van het begrote deel voor individuele steun is hiervoor gebruikt. Ook wordt in samenwerking met instanties
en kerken in Bolsward plaatselijk diaconale hulp geboden.
In november 2013 heeft de diaconie het beheer gekregen van het Bölgerfonds. Er zijn bepalingen opgenomen over hoe het
bedrag, wat op deze rekening staat, uitgegeven danwel gespaard moet worden. De diaconie acht het kapitaal per 1 januari
2015 voldoende. Statutair mag, indien de diaconie dat nodig acht, de jaarlijkse rente voor nader te bepalen diaconale
doel gebruikt worden. Elk jaar zal opnieuw bekeken worden of dat noodzakelijk wordt geacht.

