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Gebouwen
Naast het plaatsen van het fraaie hekwerk
langs de pastorietuin wat u allemaal al gezien
hebt zijn er uiteraard nog meer zaken gerealiseerd. Zaal 4 in het Hervormd Centrum is
helemaal gestript en gemoderniseerd. Het
resultaat is erg mooi geworden. In het
Hervormd Centrum gaan we de geluidsinstallatie vernieuwen en daarbij ook zorgen dat
beeld uitzenden ook mogelijk gaat worden.
Daarnaast hebben we de naam Rouwcentrum gewijzigd naar Achterzaal. De naamaanduidingen zullen nog aangepast worden.

Prognose resultaat 2020
In 2020 hebben we te maken met € 15.000
lagere inkomsten (minder verhuur, catering,
etc.) uit het Hervormd Centrum door corona.
Hier staan echter ook een aantal incidentele
meevallers tegenover die dit compenseren.
Dit betreft (1) € 3.000 lagere energiekosten
door de lockdown in het afgelopen voorjaar,
(2) € 5.500 lagere kosten hekwerk pastorie dan
ultimo 2019 was geschat, (3) niet begrote OZB
subsidie gemeente Molenlanden € 2.000 en
(4) een niet begrote extra gift van € 5.000.
Door deze incidentele meevallers verwachten
we 2020 met een klein positief saldo te
kunnen afsluiten.

Concept begroting 2021
Structureel
Zonder effecten van corona kunnen we als
kerkrentmeesters een sluitende begroting
voorleggen aan de Kerkenraad. Hierbij zijn we
uitgegaan van (vrijwel) gelijk blijvende inkomsten uit vrijwillige bijdragen en collecten.
Incidenteel effect corona
Indien we ook in 2021 te maken blijven
houden met corona moeten we rekenen op
een incidenteel tekort van € 20.000 door:

1. Minder inkomsten (verhuur, catering)
Hervormd Centrum € 15.000
2. Extra steun jeugdwerk i.v.m. wegvallen
rommelmarkt gift € 2.000
3. Extra energiekosten kerk i.v.m.
ventilatie € 2.000
4. Overige kosten € 1.000
Vooralsnog staan hier in 2021 geen incidentele meevallers tegenover. Wij zullen aan de
Kerkenraad voorstellen om als bovengenoemde incidentele lasten door corona zich in 2021
daadwerkelijk voor doen en er geen compenserende meevallers zijn hier de reserves voor
aan te spreken en voor deze kosten geen
breed beroep op de gemeenteleden te doen.
Voor het wegvallen van de rommelmarktopbrengst en de dalende opbrengst oud-papier
hebben we als college besloten om de jeugd
een compensatie daarvoor te geven. We
zullen hiervoor de eerstvolgende onderhoudsfonds collecte (22 november) omzetten
naar een speciale jeugdwerk collecte. Er
komen momenteel weer erg veel jongeren
naar de tienerclub, waar we, samen met de
leiding, uiteraard heel dankbaar voor zijn. De
extra kosten die dat met zich meebrengt
denken we met die speciale collecte wel te
kunnen dekken. Hiervoor doen we dan wel
een beroep op u.
Denkt u daarnaast ook nog aan de vrijwillige
bijdrage indien u uw toezegging nog niet hebt
overgemaakt?
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Duurzaamheid

Zonnepanelen in opbouw

Met de 53 zonnepanelen op het dak van het
Hervormd Centrum (die zijn betaald van
ontvangen legaten) is tot en met oktober
15.500 kWh stroom opgewekt. Daarmee behalen we jaarlijks een besparing van ongeveer
€ 4.000 op de energierekening en is de investering in 4 jaar terugverdiend. Met moderne
3e generatie thermostaten en spouwmuurisolatie in pastorie en verenigingsgebouwen
hebben we in pastorie nu 45% minder gasverbruik. Voor de andere gebouwen hebben we
daar ivm lockdown nog geen goed zicht op.
De led-spots in de kerk zijn al eerder
genoemd, die verbruiken 75% minder stroom
dan de oude lampen. We kunnen helaas niet
alleen besparingen melden. Het stroomverbruik in de kerk is momenteel fors hoger door
het ventilatiesysteem wat meer en harder
draait door corona. Daarnaast blijven we
kijken wat we nog meer kunnen doen in de
toekomst met zonneenergie voor kerk en
pastorie.

PSALM 65 : 10

College van kerkrentmeesters

Corona
Ook in deze nieuwsbrief ontkomen we er
niet aan. Een extra oproep. Als u maar enigszins twijfelt of lichte klachten hebt, zorg voor
zo weinig mogelijk contact met medegemeenteleden. Als u wel naar de kerk kunt (we
hopen dat er snel weer meer dan 30 mensen
mogen komen) volg dan echt de aanwijzingen
van de kosters op. Ook als dat betekent dat u
dan een keer niet op uw ‘eigen’ plekje kunt
zitten. Zij doen hun uiterste best om alles
correct te laten verlopen, we zijn hen heel
dankbaar voor hun inspanningen. Laten wij
daarin met elkaar ook wat flexibiliteit tonen.
Datzelfde geldt voor het gebruik van de
gebouwen. Laat dit ten allen tijde via Leo
Eijkelenboom lopen. Ook als dat betekent dat
er een keer een andere ruimte gebruikt moet
worden dan gewend.
Omdat er in de kerk extra geventileerd moet
worden en het daar dus kouder kan worden
hebben onze, geweldig meedenkende, kosters
het initiatief genomen om een hetelucht
kachel bij te plaatsen om de ingeblazen lucht
te kunnen voorverwarmen.
Voor degene die dit nog niet gezien hebben
hieronder een foto.

