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ANBI –gegevens College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente Monnickendam 

A. Algemene gegevens  

Naam ANBI:  Protestantse Gemeente· te Monnickendam 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

Zie website  

RSIN/Fiscaal nummer:  817631203 

Website adres:  www.pgmonnickendam.nl  

E-mail:  secr.kerkrentmeesters@pgmonnickendam.nl  

Adres:  De Zarken 2 

Postcode:  1141 BL 

Plaats:  Monnickendam 

Postadres:  De Zarken 2 

Postcode:  1141 BL 

Plaats: Monnickendam 

  
De Protestantse Gemeente te Monnickendam is een geloofsgemeenschap (gemeente) die behoort 
tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk in 
Nederland staat dit in Ordinantie (versie december 2019) 2 artikel 1 als volgt omschreven “een 
gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom 
Woord en sacramenten “. 
 
De Protestantse gemeente Monnickendam komt voort uit de fusie per 1 januari 2007 van de 
Hervormde Gemeente (bestaande sinds 1572), de Evangelisch-Lutherse Gemeente (sinds 1636) en 
de Gereformeerde kerk (sinds 1889) 
 
De gemeente kenmerkt zich door een open, hartelijke en gastvrije sfeer. Met deze overtuiging wordt 
gebouwd aan gemeenschap met God, elkaar en de samenleving. De gemeente is pluriform in 
opvatting en beleving. Pluriformiteit is een kracht waarvoor ruimte wordt gemaakt. 
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek Boek Titel 1 
Artikel 2 lid 1 en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van 
de voornoemde kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat onder meer bepalingen over het bestuur, 
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere 
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onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de Protestantse Kerk in 
Nederland onder ‘Kerkorde en ordinanties’. 
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil 
zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren 
zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente te 
Monnickendam 

 
B. Samenstelling bestuur. 

 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen 
en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De 
kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting 
en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de 
kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact 
met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (zie Ordonnantie 11 artikel 7 van 
de voornoemde kerkorde). 

 
C. Doelstelling/visie. 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. 
Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, 
haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is in overeenstemming met haar belijden gestalte van de ene 
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël 
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige 
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, 
Zoon en Heilige Geest. 

D. Beleidsplan 

Op de website www.pgmonnickendam.nl  vindt u het volledige beleidsplan 2016-2020 van onze 
gemeente. 

Drie relaties bepalen de gemeente van Jezus Christus: allereerst de relatie met God (a), dan die met 
elkaar (b) en die met de samenleving om de gemeente heen (c). Een relatie is geen statische zaak: 
ze kan verflauwen, ze kan zich ook versterken en verdiepen.  
In het beleid voor onze gemeente staan deze drie relaties ons steeds voor ogen. Natuurlijk kan geen 
ervan gemist worden. Wel kan de situatie erom vragen, dat tijdelijk een van de drie extra nadruk krijgt 
of het punt wordt van waaruit je naar de dingen kijkt.  
Dat laatste is precies wat we in het beleidsplan voor deze vierjaarsperiode proberen te doen, als we 
het gemeente-zijn met nadruk gaan bezien vanuit de derde relatie: die met de samenleving om de 
gemeente heen. 
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Voor dit uitgangspunt is reden genoeg, alleen al gezien de onbekendheid van vele buitenstaanders 
met wat er in de kerk gebeurt, de afgenomen kennis van Bijbelse verhalen, en het imago van de Kerk 
dat verbetering behoeft. Een meer interne reden: het missionaire bewustzijn van onze eigen 
gemeente kan een impuls gebruiken! 
Vandaar het voor dit beleidsplan en daarmee voor de komende vier jaar gekozen motto:  

“Zichtbaar in de samenleving.” 
Naar buiten 
Diepste motief van de gemeente om naar buiten te treden is: het Evangelie uitdragen. Want de 
boodschap van Jezus Christus is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen het Goede 
Nieuws!  
Je zou dat naar buiten treden als exclusieve taak en opdracht kunnen zien van een daartoe opgezette 
werkgroep, maar in dit beleidsplan doen we het anders. We bezien alle terreinen van ons gemeente-
zijn op hun missionaire betekenis en mogelijkheden. 
 
Binnen 
Als hier alles naar buiten gericht lijkt, waarom dan toch ook nadenken over binnen? Alleen al hier om: 
het meeste contact met buiten legt de gemeente, of ze het wil of niet, via haar leden. Hun 
menslievendheid effent de weg, hun eventuele botheid werpt obstakels op. En dan dit vaak gehoorde 
euvel: komt er eens iemand nieuwsgierig in de Kerk, staat hij na afloop moederziel alleen.  
We stellen ons ten doel: te groeien in het bewustzijn, dat voor mensen buiten de kerk ieder van ons 
in persoon het geloof / de kerk kan vertegenwoordigen, en als gemeenschap naar anderen toe warmte 
en gastvrijheid uit te stralen, en hen te laten merken dat het geloof hun van harte gegund wordt. 
 
Buiten 
Zoals hierboven gezegd: of ze het wil of niet, gezocht en ongezocht treedt de kerk naar buiten. 
Allereerst in haar afzonderlijke leden, daarnaast in (mede) daartoe opgezette activiteiten, als ook via 
de bewust gezochte publiciteit.  
We stellen ons ten doel om mee te denken over de naar buiten tredende kant van al onze kerkelijke 
activiteiten, en waar nodig en zinvol, missionaire activiteiten op te zetten.  
Wat er nodig is om de komende jaren die doelen te bereiken, dat kan worden bepaald in samenspraak 
met gemeente, commissies en werkgroepen. 
 
E. Beloningsbeleid 

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk 
werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in 
Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 
De vele vrijwilligers die zich voor de gemeente inzetten kunnen de directe kosten die zij daarbij 
maken vergoed krijgen. In bepaalde gevallen kan ook de zogeheten vrijwilligersvergoeding (conform 
de wet- en regelgeving) worden toegepast. Over ’t algemeen is echter sprake van inzet zonder 
enige vergoeding. 
 

F. Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 
levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 
plaatselijk werk. Bepaalde taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, 
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waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de 
financiële disciplines van de gemeente enerzijds aangaande het interne beheer en anderzijds 
aangaande de diaconale taken. Zij leggen door middel van een jaarverslag rekening en 
verantwoording af aan de kerkenraad resp. de gemeente. De vele activiteiten die in de gemeente 
plaatsvinden, worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad en op de website van de gemeente: 
www.pgmonnickendam.nl   

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel in belangrijke mate aan bij de rekeningen 
over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of ‘kerk-zijn’) vertoont een grote mate van 
continuïteit: de predikanten en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten 
worden gehouden en vele andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het 
overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 2022 inzicht in de begrote 
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolommen werkelijk geven inzicht in de 
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de desbetreffende jaren.  

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 

Staat van baten en lasten begroting werkelijk werkelijk
2022 2021 2020

Opbrengsten en Baten
 Opbrengsten onroerende zaken 127.500 140.837 136.247
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.250 5.122 61
Bijdragen leden en anderen 185.700 198.851 198.815
Totaal baten A 314.450 344.810 335.123

Uitgaven en Lasten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 103.500 154.792 116.723
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 148.600 132.064 108.115
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 7.150 6.743 4.553
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 11.650 11.581 11.941
Salarissen en vergoedingen 52.350 54.041 51.360
Kosten beheer, administratie en archief 11.800 13.284 16.282
Totaal lasten A 335.050 372.505 308.974

Operationeel resultaat A -20.600 -27.695 26.149

Incidentele baten B 80.000 3.718.849
Toevoeging bestemmingsreserves C -80.000 -3.701.000

Resultaat naar Algemene reserve D -20.600 -27.695 43.998
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bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Daarnaast bezit de kerkelijke gemeente nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
kerkgebouwen en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke 
bestemming. 

De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van 
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een merendeel van het ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 
salarissen voor de predikanten en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 
activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke 
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen 
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris kosters, eventueel overig 
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 


