
  

De financiën van de EUG / 
Oecumenische Janskerkgemeente 2019 

Wat kun jij bijdragen? 

Deze folder geeft je uitleg over de financiële situatie van de EUG/Janskerkgemeente. 
Ons uitgangspunt is een sluitende begroting. Wij beseffen dat het veel inspanning 
vraagt om dat daadwerkelijk te realiseren. Maar wij zijn ervan overtuigd dat dat met de 
inbreng van velen ook zal lukken! Deze folder geeft je inzicht in waar het geld aan 
besteed wordt, en ook een suggestie om te bepalen wat jij zelf kunt bijdragen. 

De financiën van de EUG/Janskerk – uitgaven en inkomsten 

De belangrijkste uitgaven van de EUG zijn de salariskosten van de drie gemeentepastores en de musici, 
de huur van de Janskerk en de huur van onze ruimten op Oudegracht 33. Het salaris van de 
studentenpastor wordt door de landelijke kerk betaald. De inkomsten bestaan vooral uit bijdragen van 
leden en betrokkenen. Daarnaast krijgt de EUG nog subsidie van de stichting Providebit, die o.a. de 
aanstelling van de katholieke gemeentepastores betaalt. 

Samenvattend ziet het inkomsten- en uitgavenpatroon volgens de begroting 2019 er als volgt uit: 

Het is duidelijk dat een voldoende bijdrage van EUG’ers en belangstellenden een 
voorwaarde is om onze activiteiten te kunnen (blijven) uitvoeren. 

De inkomsten onder de loep 

Inkomsten (€)   Uitgaven (€)  

Bijdragen van leden 133.000 Salarissen 128.300

Subsidie Providebit 52.000 Huur Janskerk 24.000

Collecten 7.500 Huur Oudegracht 33 10.550

Overig (rente, verkoop) 6.200 Beheer, administratie 8.110

Verhuur 3.100
Vieringen en 
activiteiten 7.450

  Afdracht Protestantse 15.800

 
Gemeente Utrecht / 
PKN  

   
Reservering 
loonkosten 7.590

TOTAAL 201.800  
201.80

0



De bijdragen die mensen jaarlijks geven, variëren sterk. Het diagram hieronder laat de verdeling zien van de 
totale inkomsten over de mensen die bijdragen. Los van deze verdeling blijkt uit de cijfers dat de 10% 
grootste gevers de helft van de inkomsten bijeenbrengen. Daarnaast is er een grote groep betrokken 
mensen die elk tussen de € 100 en € 1.000 geven, en die 45% van de inkomsten bijeenbrengen. 

  

Richtlijn voor je bijdrage: de sterkste schouders…. 

Ons uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Als richtlijn voor je bijdrage kun 
je uitgaan van 2% van je bruto inkomen. Houd er rekening mee dat de fiscus meebetaalt aan je bijdrage: 
die is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hoe hoger je belastingschaal, hoe meer voordeel je daarvan 
hebt. Een aantal voorbeelden staat in de onderstaande tabel. 

Uiteraard is deze richtlijn niet heilig. Zij houdt geen rekening met ziekte, bijzondere onkosten, andere 
tegenslagen of de omvang van je gezin. En uiteraard kunnen er ook redenen zijn om méér bij te dragen! 
Wij vragen je naar redelijkheid je eigen bijdrage vast te stellen. Neem bij vragen gerust contact op met 
Wim Bos, penningmeester Dagelijks Bestuur, tel. 06 57 94 57 87 of via e-mail: penningmeester@eug-
janskerk.nl 

Hoe kun je geven en toezeggen? 

Er zijn twee manieren om aan de EUG te geven: 

1. Via de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU), Actie Kerkbalans. Als je bent ingeschreven bij de 
PGU, krijg je hierover jaarlijks bericht. In dit geval maak je je bijdrage over op rekeningnummer NL55 
RABO 0373 7304 62 t.n.v. PGU te Utrecht, o.v.v. Wijk 1 (EUG). 

2. Via onze eigen Stichting Behartiging Belangen EUG, op Triodos-rekening NL 21 TRIO 0391 1583 
68 t.n.v. St. BB EUG, of op Rabobank-rekening NL 75 RABO 0130 6971 84 t.n.v. Protestantse 
Gemeente Utrecht EUG. 

Als je lid of belangstellende bent van de EUG, krijg je aan het begin van het jaar de vraag om een 
toezegging voor dat jaar. Toezeggen van een bijdrage is belangrijk, omdat we dan beter weten, waar de 
EUG in dat jaar op kan rekenen.  

Aftrekbaarheid giften en ANBI 

Bruto inkomen (€) Jaarlijkse bijdrage (€)

15.000    300

30.000    600

50.000 1.000
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Zowel de Stichting Behartiging Belangen EUG (St. BB) als de Protestantse Gemeente Utrecht zijn  door de 
Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je bijdrage als 
gewone schenking fiscaal aftrekbaar is, als het totaal van je schenkingen boven de drempelwaarde van 1% 
uitkomt. 
Naast de jaarlijkse giften is het ook mogelijk om een periodieke gift gedurende (minstens) 5 jaar toe te 
zeggen. Dat geeft meer mogelijkheden voor belastingaftrek. Het is wel belangrijk om zo’n toezegging 
schriftelijk vast te leggen. De EUG heeft daarvoor een formulier (dat is gebaseerd op het algemene 
formulier van de Belastingdienst). Dit formulier is te downloaden van onze website: ga daar naar het tabblad 
Financieel, hierop vind je de link ‘Formulier periodieke schenking EUG’. Als je zo iets niet kunt printen, kun je het ook 
aanvragen bij ons secretariaat:   secretariaat@eug-janskerk.nl . 

Vragen? Stel ze! 

Heb je vragen naar aanleiding van deze folder? Neem dan contact op met het Dagelijks Bestuur via  
penningmeester@eug-janskerk.nl. Of kijk op www.eug- janskerk.nl voor informatie over onze 
gemeente. 

EUG/Janskerkgemeente secretariaat@eug-
janskerk.nl 
06 - 461 477 28 (maandag en donderdag 10.00-15.00 uur) 
Oudegracht 33, 3511 AC Utrecht
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