
Jaarverslag 2021 van de Stichting de Zendingskerk te Ermelo.   
 

RSINnr. 81613907 
 

Contactgegevens: 
Stichting de Zendingskerk 
p/a Graaf Janlaan 2 
3851 RG Ermelo 
 
Het Bestuur van de Stichting de Zendingskerk bestaat uit 7 personen uit wiens midden de voorzitter, secretaris 
en penningmeester gekozen worden. Deze personen dienen lid te zijn van de PKN-gemeente de Zendingskerk. 
 

Doelstelling en Beleidsplan: 
De doelstelling van de stichting is het beheren van het gebouw van de PKN-gemeente de Zendingskerk, 
Harderwijkerweg 10 te Ermelo, waarbij ernaar gestreefd wordt dit gebouw ook op termijn in zo optimaal 
mogelijk staat voor onze PKN-gemeente beschikbaar te houden. 
 

Ons beleid hiertoe is enerzijds reële huurinkomsten te genereren en anderzijds middels een goed doordachte 
meerjarenplanning in het onderhoud te voorzien 
 

Daarnaast beheert de stichting het kerkhof van de Zendingskerk eveneens gelegen aan de Harderwijkerweg 10. 
De doelstelling hiervan is om het kerkhof ook voor de lange termijn goed te onderhouden en uit te breiden 
indien dat nodig is. De grafrechten zijn altijd voor onbepaalde tijd en worden in principe alleen 
uitgegeven/verkocht aan leden van de Zendingskerkgemeente. 
 

Ons beleid hiertoe is dat een van de bestuurders is aangesteld als beheerder van het kerkhof.  
 

De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning en de stichting heeft geen personeel in dienst. 
 
Verslag activiteiten 2021: 
Met betrekking tot het kerkgebouw: 
De baten & lasten zijn hier redelijk conform de verwachtingen. 
Met betrekking tot het kerkhof: 
De verkoop van grafrechten waren ver onder de verkopen in 2020. Dit kwam door de tariefsverhoging per  
1 januari 2021, waardoor men nog tegen het oude tarief in 2020 een grafrecht kon kopen. 
De overige inkomsten zijn door de lagere rente zeer beperkt.  
 
Financiële verantwoording: 
Staat van baten en lasten: 
 
Baten: 
Inkomsten kerkgebouw  € 10.720,- 
Onttrekking reserve onderhoud €           0,- 
Grafrechten/plaatsingsrechten €                1.600,-  
Rente, dividend   €     4.454,- 
Giften    €       595,- 
Totaal baten:   €               17.369,- 
 
Lasten:  
Onderhoud/vervangingskosten  €    1.406,- 
Onderhoudskosten kerkhof €              11.136,- 
Overige kosten   €     2.479,- 
Totaal kosten   €              15.021,-  positief saldo € 2.348,- 
 
Verwachting 2022: 
In 2022 zullen de baten voor het kerkgebouw naar verwachting zijn, door groot onderhoud zullen de kosten 
aanzienlijk hoger zijn, echter ten laste van het onderhoudsfonds overeenkomen met 2020. Met betrekking tot 
het kerkhof zullen de baten en de lasten naar verwachting een evenwichtig beeld geven. 


