
Achtergronden bij de jaarrekening 
van 2019 
Op deze bladzijde ziet u de jaar-
cijfers 2019. Graag geven we een 
toelichting op de bijzonderheden: 
 
Opbrengsten 
De opbrengsten van de verhuur 
van met name de Nieuwe Kerk en 
de Immanuelkerk zijn zeer positief 
en fors hoger dan begroot. Een 
mooie ontwikkeling. De opbreng-
sten levend geld zijn gedaald ten 
opzichte van 2018, maar wel hoger 
dan was begroot. De daling van de 
opbrengsten Actie Kerkbalans is 
dus iets minder dan verwacht. 
Onder de subsidies is nu ook de 
bijdrage van de CIAN-bijdrage ver-
werkt, conform de nieuwe FRIS-
richtlijnen van de PKN. 
 
Kosten 
De kosten van Pastoraat zijn lager 
dan begroot, onder andere door 
het vertrek van ds. Van der Spek en 
de vervanging die is geregeld. In de 
afschrijvingen zit een eenmalige 
last van de afrekening van de BRIM-
periode. In 2018 was er een bate 
BRIM in de afschrijvingen ver-
werkt. De overige posten zijn rede-
lijk vergelijkbaar met de begroting. 
 
Incidentele baten 
Er is een forse post onder de inci-

dentele baten, namelijk de beleg-
gingsopbrengsten. Dit betreft een 
herstel van 2018 en een realisatie 
in 2019. Overigens is de daling in 
2020 (de coronadaling op de beur-
zen) is nog niet in deze jaarreke-
ning verwerkt. 
 
Resultaat 
Het operationele resultaat is nage-
noeg nihil en dus beter dan be-
groot. Door de eenmalige verwer-
king van de subsidie en tijdelijk 
lagere pastoraatskosten zit hier 
deels een tijdelijke component in. 
Het totaalresultaat in 2019 is fors 
positief door de positieve beleg-
gingsresultaten, maar helaas ziet 
het ernaar uit dat dat in 2020 weer 
teniet wordt gedaan. 
 
Mutatie bestemmingsreserve 
Tenslotte de verwerking in de  
be-stemmingsreserves en fondsen. 
De grootste mutatie betreft met 
name een herrubricering. In 2018 
is per abuis een post als bestem-
mingsfonds verwerkt, terwijl dit 
een be-stemmingsresultaat had 
moeten zijn. Van de bestem-
mingsreserve innovatieve activi-
teiten is € 38.483,- uitgegeven aan 
Spoor van Licht, Stadsklooster, 
Communicatietraject, kerkelijk 
werker De Fontein en het Focus-
traject.

Jaarcijfers Protestantse Gemeente Groningen 2019 
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Aantal leden 
                                                                                                               2019 

Aantal belijdende leden                                                                    2.756 
Aantal doopleden                                                                               8.343 
Totaal aantal leden                                                                          11.099 
Aantal pastorale eenheden                                                               9.343 
Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden)                        70

Balans 

 Activa                                                                             2019                2018 

Onroerende zaken                                               1.797.767       1.494.800  
Installaties en inventarissen                                   74.742               9.288 
Financiële vaste activa                                                      0                      0 
Beleggingen                                                          3.110.645       2.829.044 
Debiteuren                                                              138.608            66.067 
Kortlopende vorderingen en  
overlopende activa                                                 139.385          175.944 
Geldmiddelen                                                         668.522       1.035.128 
 
Totaal                                                                    5.929.669       5.610.271 

 Passiva                                                                           2019                2018 

Eigen vermogen                                                   2.724.304       1.620.697 
Bestemmingsreserves en -fondsen                    2.704.430       3.523.393 
Voorzieningen                                                        188.932            84.147 
Langlopende schulden                                             65.000            75.000 
Crediteuren                                                               71.986          114.463 
Kortlopende schulden en overlopende passiva 175.017          192.571 
 
Totaal                                                                    5.929.669       5.610.271
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De Algemene Kerkenraad heeft op 
20 mei jl. de jaarrekeningen 2019 
van de kerk voorlopig vastgesteld. 
Onderdeel daarvan is de jaarre-
kening 2019 van het College van 
Diakenen. Een samenvatting van 
de jaarrekening treft u hier aan. De 
volledige jaarrekening ligt voor de 
leden van de gemeente ter inzage 
tot en met 30 juni 2020 op het Ker-
kelijk Bureau, Overwinningsplein 
1. 
 
In verband met de bijzondere 
omstandigheden vanwege COVID-
19 is het ook mogelijk de jaarre-
kening toegestuurd te krijgen via de 
mail. Een verzoek daartoe stuurt u 
naar info@protestantsegemeente-
groningen.nl. Uw reactie kunt u tot 

uiterlijk 30 juni 2020 sturen aan de 
scriba van de Algemene Kerken-raad 
secak@-protestantsegemeentegro-
ningen.nl. 
 
Toelichting 
De uitgaven liggen globaal op het 
zelfde niveau als in 2018. Diverse 
uitgaven krijgen inmiddels een 
meerjarig karakter, maar er zijn 
ook in 2019 weer vele incidentele 
toekenningen gedaan. 
De incidentele baten betreffen het 
gunstige koersresultaat van de 
beleggingen. 
Onttrekkingen hebben plaatsge-
vonden uit resp. de reserve Inno-
vatie (99.977) en het reservefonds 
Zending (9.000).

Jaarcijfers Diaconie PGG 
2019 
College van Diakenen

Balans 

 Activa                                                                             2019                2018 

Onroerende zaken                                                    21.500            21.500 
Financiële vaste activa                                             34.034            34.034 
Beleggingen                                                          3.265.899       2.900.374 
Kortlopende vorderingen en  
overlopende activa                                                   49.429            21.911 
Geldmiddelen                                                         185.134          327.696 
 
Totaal                                                                    3.555.996       3.305.515 

 Passiva                                                                           2019                2018 

Eigen vermogen                                                   2.358.073       2.418.548 
Bestemmingsreserves en -fondsen                    1.062.099          813.825 
Kortlopende schulden en  
overlopende passiva                                               135.824            73.142 
 
Totaal                                                                    3.555.996       3.305.515


