
Samen bouwen aan de kerk 

De financiële bijdrage 

Als gemeenteleden ontmoeten we elkaar in de kringen en tijdens de zondagse eredienst. We 

zijn blij met alle activiteiten die vrijwillig door veel gemeenteleden draaiend worden 

gehouden en voor de nieuwe initiatieven die worden ontplooid. Naast deze praktische inzet 

is het ook belangrijk dat alle gemeenteleden financieel bijdragen om het gemeenteleven 

draaiend te houden.  

We hebben wat Vragen & Antwoorden op een rijtje gezet om uitleg te geven over deze 

financiële bijdrage. 

Welke kosten heeft de kerk? 

Net als elke vereniging of club heeft 

de kerk veel vaste uitgaven. De 

dominee krijgt een salaris. Het 

gebouw moet onderhouden worden 

en we vinden het ook fijn als de wc’s 

schoon zijn. Daarnaast zijn we als 

kerk lid van een landelijk 

kerkgenootschap en dragen we 

hiervoor per lid jaarlijks een vast 

bedrag af. In het diagram hiernaast 

kunt u zien uit welke onderdelen de 

vaste uitgaven van de kerk bestaan. 

 

Welke inkomsten heeft de kerk? 

De belangrijkste inkomstenbron van 

de kerk is de financiële bijdrage van 

de gemeenteleden. Deze financiële 

bijdrage noemen we meestal VVB 

(Vaste Vrijwillige Bijdrage). Vast 

omdat we van u verwachten dat u 

elk jaar bijdraagt in de kosten, 

vrijwillig omdat u zelf de hoogte van 

uw bijdrage bepaalt. De VVB wordt 

gebruikt om de uitgaven van de 

gemeente te dekken.  

 
 

Welke bijdrage wordt van mij verwacht? 

Om u te helpen bij het bepalen van de hoogte van uw bijdrage is 

er een VVB richtlijn opgesteld met als uitgangspunt: wie meer 

ontvangt, kan meer geven.  In de tabel hieronder vindt u de 

richtlijn per inkomenscategorie. 

 

Van mensen die het financieel niet breed hebben verwachten 

wij een minimale bijdrage van € 10,- per maand. Dat is een 

kleine bijdrage om de kosten die de kerk heeft te kunnen 

betalen. 

 

Handreiking VVB bijdrage 
Bruto jaarloon Percentage VVB per maand VVB per jaar 

Student / 0 - 5.000 Nvt 8-10 100-120 

5.000 - 20.000 2,5 % 10 - 42 120 - 500 

20.001 - 30.000 2,5 - 3,0 % 42 – 75 500 – 900 

30.001 - 40.000 3,0 - 3,5 % 75 – 117 900 - 1.400 

40.001 - 50.000 3,5 - 4,0 % 117 – 167 1.400 - 2.000 

> 50.000 4,0 % > 167 > 2.000 
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