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Geacht college,
In de ‘Uitvoeringsregeling, behorend bij de uniforme quotisatieregelingen en de
Solidariteitskas’ is ondermeer bepaald dat de kleine synode jaarlijks het heffingspercentage dient vast te stellen voor de berekening van het kerkrentmeesterlijk quotum. Om
het heffingspercentage betreffende het kerkrentmeesterlijk quotum 2018 te kunnen
berekenen is het nodig over de inkomstengegevens over het boekjaar 2016 van alle
colleges van kerkrentmeesters te beschikken; uiteraard zijn uitsluitend de inkomsten
relevant die tot de heffingsgrondslag van het kerkrentmeesterlijk quotum worden gerekend.
Hierbij treft u het opgaveformulier K aan met het verzoek de gevraagde gegevens die
betrekking hebben op uw jaarrekening 2016 van uw college in te vullen. Wij verzoeken u
nadrukkelijk de bijgevoegde toelichting te raadplegen bij het invullen van het
formulier. Voor het verstrekken van de gevraagde gegevens kunt u ons eventueel ook een
kopie toezenden van het opgaveformulier K zoals opgenomen in de modeljaarrekening van
Kerkbeheer voor gemeenten en diaconieën. Wij willen u er in dit kader graag op attenderen
dat is afgesproken dat bij het inzenden van de modeljaarrekening aan het RCBB het
opgaveformulier K in principe naar ons wordt doorgestuurd.
Het opgaveformulier dient t.z.t. ook voor de opstelling van uw quotumnota 2018, nadat de
kleine synode in haar vergadering van november a.s. het heffingspercentage voor 2018
heeft vastgesteld.
Informatie
Indien u eventueel nadere informatie wilt hebben over de toepassing van de
quotisatieregeling staan u de volgende mogelijkheden ter beschikking:




per e-mail: quotumbeheer@protestantsekerk.nl;
internet: www.protestantsekerk.nl; Actief in de kerk; Besturen; College
Kerkrentmeesters; Quotisatieregelingen;
telefonisch: de heer J. Hoogendoorn (doorkiesnummer: (030) 880 16 09);

van

Retournering opgaveformulier
Voor de retournering van het opgaveformulier kunt u gebruik maken van bijgaande
antwoordenvelop. Wij verzoeken u het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk 10 juli 2017 aan ons terug te zenden.
Wij danken u bij voorbaat voor de door u te nemen moeite.
Met vriendelijke groet,

N.A. de Jong MFC,

Coördinator Financiën & Control Protestantse Kerk in Nederland
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