
 
 Wat is de actie Kerkbalans? 
De actie Kerkbalans is een jaarlijkse actie voor fondswerving door en voor uw plaatselijke kerk. 
 Elk jaar wordt in de tweede helft van januari aan de leden een financiële bijdrage gevraagd, die 
bestemd is voor de eigen plaatselijke kerk. Deze keer van 15 t/m 29 januari 2022. 
Een andere term voor de bijdrage aan de Kerk is: Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). 
Deze bijdrage noemen we ‘Vrijwillig’ omdat iedereen de hoogte van de bijdrage zelf mag bepalen. 
De bijdrage noemen we ‘Vast’ omdat we ervan uitgaan dat alle leden structureel bijdragen. 
Vrijwilligers brengen in deze periode een envelop met daarin een brief, een folder met informatie 
van de Protestantse Gemeente Stadskanaal, een Toezeggingsformulier en een Antwoordenvelop. 
Op het formulier kunt u aangeven: 
-  hoeveel u in dit jaar wilt geven als vrijwillige bijdrage voor de Kerk. 
-  op welke manier u wilt betalen en in hoeveel termijnen.( Zie verderop betaalwijze). 
Per adres wordt meestal één envelop bezorgd. Gemeenteleden buiten Stadskanaal krijgen de 
envelop per post toegezonden. 
Wij hopen en verwachten dat alle enveloppen worden geretourneerd. Eventueel kunt u vragen of 
opmerkingen toevoegen. Hier wordt later door het College van Kerkrentmeesters of de 
kerkenraad op teruggekomen. 
 
Waarom de actie Kerkbalans? 
De kerk is volledig afhankelijk van (vrijwillige) bijdragen van de leden en van eigen activiteiten. 
In Nederland ontvangt een kerkorganisatie geen subsidie van de overheid. Alleen voor het 
onderhoud van monumentale gebouwen zijn er nog wat beperkte subsidiemogelijkheden. 
Wel worden kerkleden in zekere zin ‘gesubsidieerd’, doordat de bijdrage aan de kerk in veel 
gevallen aftrekbaar is voor de belasting (zie verderop ANBI). 
 
Kosten en inkomsten algemeen 
Jaarlijks maakt de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters een Begroting en 
Jaarrekening. Deze wordt, samengevat, gepubliceerd in het Kerkblad en ligt voor leden ter inzage 
op het Kerkelijk Bureau. 
 Door de ANBI status van de kerk (een Algemeen Nut Beogende Instelling) is het nu verplicht de 
financiële gegevens met een aantal andere gegevens te publiceren op de eigen website 
(www.pknstadskanaal.nl).De grootste vaste kostenposten voor de eigen organisatie zijn: 
-  Salariskosten voor predikanten, kerkelijk werker, organisten en koster. 
-  Onderhoud van eigen gebouwen (De Hoeksteen, Poststraatkerk en de Semsstraatkerk)  
-  
Wat zijn de inkomsten van de kerk? 
Het grootste deel van de inkomsten wordt opgebracht door de leden. De belangrijkste actie 
daarbij is de actie Kerkbalans, zoals hiervoor beschreven, aan het begin van het jaar. 
Naast deze actie voor de VVB zijn er jaarlijks nog een aantal acties: 
 
- in mei de Solidariteitskas ten behoeve van een verplichte afdracht aan de landelijke PKN     
   ter  ondersteuning van financieel zwakke gemeenten. 
 -in december de eindejaar collecte, vergezeld met informatie over de activiteiten van onze    
   gemeente. 

http://(www.pknstadskanaal.nl)/


 
Zalen in de kerkgebouwen worden regelmatig verhuurd aan derden, waarvoor huur wordt 
gerekend. Tijdens de zondagse kerkdiensten wordt er wekelijks ook gecollecteerd voor de 
plaatselijke kerk. 
 
Hoe hoog is de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB)? 

Voor een sluitende begroting is een jaarlijkse opbrengst van ongeveer € 235.000,- nodig. 
Bij de kerk wordt dit niet opgebracht door een vast bedrag per lid, maar de hoogte van de bijdrage 
wordt overgelaten aan de leden. Ieder wordt geacht bij te dragen naar betrokkenheid en 
draagkracht. 
Hierdoor is het lastig om harde richtlijnen te geven. Wel moeten we gezamenlijk het beoogde bedrag 
opbrengen. 
 
Ouderen zijn vaak opgegroeid met de gewoonte om met een vast percentage van hun inkomen 
het werk van de kerk te ondersteunen. 
Bij jongeren is deze gewoonte in mindere mate aanwezig en vaak is hen ook niet bekend wat van 
hen wordt verwacht. We ontvangen daarover geregeld vragen. 
Daarom hieronder wat richtlijnen voor de Kerkbijdrage: 

Een richtlijn van 1% van het netto inkomen kan worden gebruikt bij een modaal inkomen van 
ongeveer € 2000 per maand of € 24.000 per jaar netto. 
Dat wil zeggen maandelijks een bijdrage van € 20,= voor de kerk of jaarlijks € 240,=. 
Bij hogere inkomens adviseren we een hoger percentage, waarbij ook met vermogensinkomsten 
rekening zou moeten worden gehouden. ‘De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’. 
Voorbeeld: vanaf netto inkomen per maand € 3.000, per jaar € 36.000 - 2% hiervan voor de kerk, is 
€ 60 per maand of € 720,= per jaar. 
Bij een netto inkomen (incl. vermogensinkomsten) van meer dan € 5000 per maand, € 60.000 per 
jaar is 3% een redelijke richtlijn. 
Bij lagere inkomens vragen we een bijdrage van uw mogelijkheden. Ook de kleinste bijdrage geeft 
een signaal van betrokkenheid. 
 
Betalingsmogelijkheden: 

Er zijn 2 betalingsmogelijkheden: 
1) Automatische incasso’s; in dit geval machtigt u de kerk in de door u aangekruiste maanden 

het aangegeven bedrag van uw rekening af te schrijven. 
Deze betalingswijze bevelen we bij u aan en het bespaart ons zeer veel administratief werk. 
Met het ondertekenen van het toezeggingsformulier machtigt u de kerk het aangegeven 
bedrag van uw rekening  af te schrijven. 
We zullen dit doen rond de 28ste van elke maand die u hebt aangegeven. 
Op uw afschrijving vindt u: Ons incassant ID: NL92ZZZ302584829408. Uw 
machtigingsnummer: dat is uw registratienummer op het  toezeggingsformulier en 
omschrijving “ VVB PGS “ 

2) Zelf overmaken naar de kerk: U maakt zelf de overschrijving  klaar of u kunt de bank 
opdracht geven dit in elke door u gewenste maand te doen. Wilt u wel uw 
registratienummer vermelden en de maand van betaling? 
 

Een verzoek van ons: 
+ Wilt u de betalingen wel via het juiste rekeningnummer doen: 
IBAN: NL53RABO0373735154 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Stadskanaal. 
 
Om over na te denken bij het vaststellen van uw bijdrage. 
Wat kost een vereniging? 



Veel mensen zijn lid van één of meerdere verenigingen. Soms zijn die kosten beperkt tot een paar 
tientjes, maar vaak wordt € 200 of meer per vereniging per gezinslid betaald. 
Ik heb alleen een (bijstand)uitkering en kan nauwelijks rondkomen. 
Door het uitgangspunt van betalen naar draagkracht is het begrijpelijk dat u geen financiële 
bijdrage levert. Ook dit kunt u aangeven op het formulier. 
 
Ik ben een student. 
Veel studenten hebben wel inkomsten, zijn lid van een vereniging en hebben geld beschikbaar om uit 
te gaan. Ben je lid van de kerk, dan hopen wij dat een bescheiden bijdrage mogelijk is. 
 

ANBI 
Door de ANBI-status van de kerk zijn er mogelijkheden voor belastingaftrek van giften aan de kerk. 
De hoogte van deze aftrek is afhankelijk van uw belastbaar inkomen (drempel genaamd). Periodieke 
giften voor een termijn van vijf jaar zijn zelfs aftrekbaar zonder drempel. Meer informatie hierover 
kunt u lezen op de website www.pknstadskanaal.nl ook kan het Kerkelijk bureau u hier nader over 
informeren. Een formulier voor schenkingen aan de kerk kunt u downloaden via de website van de 
belastingdienst. 
 
Voor meer informatie:  
Adres:        Postbus 49, 9500 AA Stadskanaal. 
Telefoon:    0599-580069 of 0599-613850 
Emailadres: krm@pknstadskanaal.nl 
 
 


