
van de 

Federatie Protestantse Parkstadgemeenten
waarin samenwerken de Protestantse Gemeente te Heerlen,
de Protestantse Pelgrimsgemeente Brunssum
en de Protestantse Gemeente Oude Mijnstreek.

over het boekjaar 2015

opgesteld door het gezamenlijke College van Kerkrentmeesters

BEGROTING
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Verklaringen

datum: datum: datum:

plaats: plaats: plaats:

voorzitter college van 
kerkrentmeesters:

voorzitter college van 
kerkrentmeesters:

voorzitter college van 
kerkrentmeesters:

De begroting van de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten voor het jaar 2015 is opgesteld en goedgekeurd door het 
gezamenlijke College van Kerkrentmeesters en is geaccordeerd door de gezamenlijke Kerkenraad op dd/mm/jjjj.
De begroting wordt gepubliceerd in het kerkblad Drieluik van mm/ jjjj en ligt van x t/m y mm/jjjj ter inzage voor de 
gemeenteleden.

Protestantse Pelgrimsgemeente 
Brunssum

Protestantse Gemeente te 
Heerlen

Protestantse Gemeente Oude 
Mijnstreek

F. van der Werff B. Vrieswijk R.C. Kerpershoek

J. Pastoor J. Jager L.H. Hagreis

secretaris college van 
kerkrentmeesters:

secretaris college van 
kerkrentmeesters:

secretaris college van 
kerkrentmeesters:(vacant)
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten

Batenrekeningen

begroting
2015

85 subsidies en bijdragen
851 Bijdrage PGH

vergoeding gemis werkruimte 560€                  
ziektekosten premie 2.890€               
vaste vergoedingen 2.098€               
centralekas predikantstraktementen 57.974€             
bijdrage administratiekosten 333€                  

852 Bijdrage PPB
vergoeding gemis werkruimte 910€                  
ziektekosten premie 4.696€               
vaste vergoedingen 3.409€               
centralekas predikantstraktementen 94.208€             
bijdrage administratiekosten 333€                  

853 Bijdrage PGOM
vergoeding gemis werkruimte 140€                  
ziektekosten premie 722€                  
vaste vergoedingen 524€                  
centralekas predikantstraktementen 14.494€             
beschikbaarheidsbijdrage 960€                  
bijdrage administratiekosten 333€                  

totaal 184.584€           
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten

Lastenrekeningen

begroting
2015

43 pastoraat
431 predikanten

vergoeding gemis werkruimte 1.610€              
tegemoetkoming premie ziektekostenverzekering 8.308€              
vaste onkostenvergoedingen
+ representatie, bureaukosten, tekstverwerkingsapparatuur, communicatie 2.990€              
+ vakliteratuur en permanente educatie 1.891€              
+ gebruik werkruimte 1.150€              
totaal aan predikanten door gemeente 15.949€            
totaal aan centrale kas predikantstraktementen 166.676€           
beschikbaarheidsbijdrage 960€                  

totaal 183.585€          

47 kosten beheer en administratie
kosten administratie 999€                 

totaal 999€                 



pagina 5.

Federatie Protestantse Parkstadgemeenten

Totaal exploitatie 

begroting
2015

baten

85 subsidies en bijdragen 184.584€           

totaal baten 184.584€           

lasten
43 pastoraat 183.585€           
47 kosten beheer en administratie 999€                 

totaal lasten 184.584€           

Saldo baten - lasten € (0)

Resultaat € (0)


