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 PG Maasdijk Gemeente avond 18 febr 2016   Bijlagen A, B en C 

 

Bijlage A Aandachtspunten inzake urgentie 
 

Wat ging aan dit proces vooraf? 

• fusierapport 2011  bevat de opdracht voor de nieuwe kerkenraad te onderzoeken uiteindelijk één kerkgebouw over te 

houden voor de eredienst, dit in een tijdsbestek van ongeveer vijf jaar. 

• 1 jan 2012, fusie 

• sept 2012, de nieuwe kerkenraad zet het onderwerp van de gebouwen direct op de agenda, dit in relatie met de 

financiële positie in de toekomst waarbij we ook financieel gezond willen blijven. 

• maart 2013, het onderwerp wordt besproken tijdens een gemeenteavond 

• juli 2013, de commissie TKG wordt geïnstalleerd, opdracht: formuleer een PvWE voor het gebouw 

• febr 2014, presentatie Programma van Wensen en Eisen voor het toekomstig gebouw 

• april 2014 voorlopige vaststelling en het horen van de gemeente 

• juli 2014 vaststelling PvWE, met daarin criteria van beoordeling 

• sept 2014 plan van aanpak fase 2 opgebouwd adhv criteria van beoordeling te weten: 

o vergelijk de gebouwen op PvWE, wat kost het om ze kloppend/passend te maken? 

o vergelijk de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar 

o vergelijk de beheerskosten 

o vergelijk de marktwaardes 

o stel een sommatie overzicht op en breng op basis daarvan een advies uit 

� mei 2015 onderzoeksrapport wordt aan kerkenraad gepresenteerd 

� juni 2015 presentatie gemeente 

� juli 2015 rapport leidt tot aanvullende onderzoeksvragen en overleg gemeente Westland 

het advies wordt vooralsnog niet overgenomen, een besluit wordt uitgesteld 

� sept 2015 kerkenraad formuleert aanvullende onderzoeksvragen 

� sept 2015 commissie TKG start vervolgonderzoek  

� okt 2015 enquête mbt kerkgebouwen (+/- 275 respondenten) 
 

Wat is het vervolg: 

� maart 2016 commissie levert aanvullende gegevens mbt onderzoeksvragen 

� april 2016  bespreking kerkenraad + gemeente 

� mei 2016 besluitvorming iz uitvoeringsfase 

 

Bezoekersaantallen vanaf 1995 

Vanaf 1995 komt de terugloop van het aantal bezoekers per zondag ongeveer uit op 3,5%. Dit percentage is doorgetrokken 

naar 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal leden van de Protestantse Gemeente Maasdijk loopt per jaar 2 à 3 procent terug 
 

Jaar Geen doop/bel. Gedoopt Belijdend Totaal terugloop 

2011 103 813 884 1800 
31-12-2011 

nulmeting 

2012 100 812 874 1786 0,8% p/j 

2013 99 806 846 1751 2,0% p/j 

2014 98 794 822 1714 2,1% p/j 

2015 96 756 799 1651 3,7% p/j 

 

 

 

bezoekers -3,50% tellingen  bezoekers -3,5% p/j tellingen 

1995 700 700  2013 369 375 

1996 676   2015 343 325 

2000 586   2016 331  

2004 508   2020 287  

2008 441   2024 249  

2009 425 475  2026 232  

2012 382   2030 201  
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In de nieuwsbrief van juli 2015 is melding gemaakt van de relatie tussen de leeftijdsopbouw en het geefgedrag 

van de gemeenteleden in de afgelopen jaren. Hieronder het beeld van 2015. 

00-34 jaar  zorgt voor 04 % van de inkomsten 

35-49 jaar zorgt voor 12 % van de inkomsten 

50-59 jaar  zorgt voor 17 % van de inkomsten 

60-69 jaar  zorgt voor 25 % van de inkomsten 

70-84 jaar  zorgt voor 30 % van de inkomsten 

85 en ouder  zorgt voor 12 % van de inkomsten 

 

De financiën laten een dalend trend zien. De oorzaak is voornamelijk gelegen in het feit dat de groep 60+ sterk 

krimpt, zeer actief financieel de kerk ondersteunt en in onvoldoende mate opvolging krijgt van nieuwkomers. 

Het aantal belijdende leden daalt het hardst en uit de gegevens blijkt dat zij financieel het meest bijdragen. 

 

Hieronder de financiën vanaf 2005 t/m de begroting van 2015 

 

jaarrekeningjaarrekeningjaarrekeningjaarrekeningbegroting

in € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
totaal 364005 348508 352723 332677 332695 339310 336273 298049 316000
AK 220720 212062 218646 217939 212321 210142 205162 197660 200000
collecten 43368 43209 41198 42821 41885 30385 31972 28472 30000
bz./kv. 59959 43055 54382 34260 23380 27500 33915 18225 33500
verh./overig 39958 50182 38497 37657 43580 49251 49884 39564 39000
Overig (rente, giften, soll kas) 11529 22032 15340 14128 13500
totaal onderhoud
% v/d inkomsten  
 

 

Tot en met 2030 is bij de AK een afname van 2% per jaar, bij de collecten 3% per jaar, bij de inkomsten 

bazar/kerkenveiling € 1000 per drie jaar en bij de overige zaken een halvering in één keer i.v.m. halvering 

gebouwen geprognosticeerd. In de rechter kolom 2030  een aanname die uit gaat van  2,5 ipv 2,0 en 3,5 ipv  3 

procent. 

 

 

in €
totaal
AK
collecten
bz./kv.
verh./overig
Overig (rente, giften, soll kas)
totaal onderhoud
% v/d inkomsten  

2018 2021 2024 2027 2030 2030
241000 227000 213000 199000 185000 173500
165000 155000 145000 135000 125000 115500

25000 23000 21000 19000 17000 15000
19000 18000 17000 16000 15000 15000
20000 20000 20000 20000 20000 20000
12000 11000 10000 9000 8000 8000
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Bijlage B 

Criteria  bij besluitvorming 

 

Sinds het ontstaan van de Protestantse Gemeente Maasdijk per 1 jan 2012 wordt gewerkt aan een hechte 

gemeente. Predikanten, kerkenraad en vele vrijwilligers zetten zich hier voor in. 

Pastoraat en diaconaat vormen het hart van het gemeentezijn. De wekelijkse kerkdiensten op zondag nemen 

een centrale plaats in en krijgen veel zorg en aandacht. 

Als gemeente hebben we ook te maken met uitdagingen op het materiële vlak. We kerken nog steeds in twee 

gebouwen, terwijl één voldoende zou zijn. Een emotioneel proces omdat families en gezinnen hun hoogte- en 

dieptepunten hebben gevierd in één der beide gebouwen. Daarnaast hebben we vanaf het ontstaan in 2012 

jaarlijks een negatief exploitatiesaldo. Vorig jaar was er een tekort van € 24.000 begroot en in 2016 is het 

begrotingstekort gesteld op € 54.000. Iedereen begrijpt dat als we niets doen we uiteindelijk in een fase komen 

dat we geen rekeningen en salarissen meer kunnen betalen. 

In het beleidsplan is daarom het doel geformuleerd om in 2018 weer te werken met een neutraal 

exploitatiesaldo. 

 

Om het doel te bereiken worden twee sporen gevolgd: 

1. Het reduceren van de kosten die verband houden met het pastoraat (de predikantsplaatsen), de kosters en 

de organisten  

2. Het onttrekken van één der kerkgebouwen aan de eredienst 

 

Ad 1. Na de pensionering van ds. L.C. van der Eijk per 31 dec 2017 zal er een reductie plaatsvinden mbt het 

aantal fte predikantsplaatsen. Na het afstoten van één der gebouwen kan wellicht nog iets gekrompen 

worden op de kosten m.b.t. de kosters. 

Ad 2.  Een speciale commissie werkt aan een plan om één der gebouwen aan te houden en het andere af te 

stoten. Hiermee worden de kosten op huisvesting teruggebracht. 

 

In deze bijlage wordt een toelichting gegeven op punt 2. 

 

Het onderzoek van 2015 en de aanvullende resultaten straks in maart 2016 leveren een overzicht op met de 

volgende gegevens: 

a. vergelijking m.b.t. de gebouwen op PvWE, wat kost het om ze kloppend/passend te maken 

b. Vergelijking van de onderhoudskosten voor de komende 15 jaar 

c. Vergelijking van de beheerskosten 

d. Vergelijking van de marktwaardes bij  

 

Er komen twee prijslijsten uit met betrekking tot het alternatief openhouden van De Hoeksteen en het 

openhouden van Het Kruispunt. In relatie met de urgentie weer kostenneutraal te gaan werken vanaf 2018 zal 

iedereen  een afweging moeten maken waarbij per optie de risico’s in kaart worden gebracht nadat de 

resultaten bekend zijn. 

 

1. Als we geen keuze maken voor één van de beide gebouwen: 

- Risico’s worden na het rapport + aanvullende gegevens opgesteld 

2. Wordt er gekozen voor het aanhouden van de Hoeksteen: 

- Risico’s worden na het rapport + aanvullende gegevens opgesteld 

3. Wordt er gekozen voor het aanhouden van Het Kruispunt: 

- Risico’s worden na het rapport + aanvullende gegevens opgesteld 
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Bijlage  C 

Procedure bij besluitvorming 

 

 

De gemeente wordt na Pasen goed geïnformeerd. Daarna wordt de gemeente gehoord. 

Iedereen moet een verantwoorde keuze kunnen maken.  

Het is de kerkenraad die uiteindelijk beslist, de gemeente krijgt een zware stem. Kerkenraad en gemeente zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de toekomst van de gemeente. 

 

Na de fase van informeren worden de alternatieve keuzemogelijkheden voorgelegd aan de gemeente. Wanneer 

er minimaal 350 stemmen worden uitgebracht, ziet de kerkenraad dit als een representatieve ledenraadpleging. 

Wanneer minimaal tweederde  (350 * 2/3 = 233,333) �234  van de respondenten zich uitspreekt voor één van 

de alternatieven, zal de kerkenraad dit advies overnemen in haar besluitvorming. 

 

Bij minder dan 350 stemmen of een meerderheid die kleiner is dan tweederde zal de kerkenraad een besluit 

nemen waarbij het simpel gaat om een democratische meerderheid oftewel de helft plus één. 

 

Er moet gehandeld worden, de cijfers tonen dat onomwonden aan. 

Ieder gemeentelid boven de 18 jaar mag één stem uitbrengen.  

Op het stembiljet moet de naam en het adres worden genoteerd om te voorkomen dat één persoon meerdere 

stemmen uitbrengt. 

Voorafgaande aan de ledenraadpleging wordt naar ieder adres een brief met informatie gestuurd en een 

stembiljet.  


