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Verkort Overzicht  

 Begroting Rekening Rekening 
 2020 2020 2019 

Opbrengsten en Baten    

Opbrengsten onroerende zaken 28.000 41.751 41.517 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.735 1.267 1.921 

Opbrengsten levend geld 16.000 4.769 16.764 

Door te zenden collecten en giften 40.000 78.928 45.860 

Totaal baten A 85.735 126.715 106.062 

Uitgaven en Kosten 
   

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en 

inventarissen 

 

9.700 
 

39.003 
 

20.584 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 150 2 198 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 5.600 5.252 5.586 

Kosten beheer, administratie en archief 6.040 2.618 5.200 

Rentelasten/bankkosten 330 710 349 

Diaconaal werk plaatselijk 30.500 32.399 28.152 

Diaconaal werk regionaal/landelijk 12.000 18.049 16.520 

Diaconaal werk wereldwijd 6.500 - 600 

Afdrachten door te zenden collecten en giften 43.000 79.627 45.860 

Totaal lasten A 113.820 177.660 123.049 

Operationeel resultaat (A) -28.085 -50.945 -16.987 

Incidentele baten en lasten 
   

Incidentele baten - - - 

Incidentele lasten - - - 

Incidentele baten en lasten (B) - - - 

Resultaat verslagjaar (A+B) -28.085 -50.945 -16.987 

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
   

Onttrekkingen bestemmingsreserves 10.000 0 0 

Onttrekkingen bestemmingsfondsen - 11.584 1.881 

Toevoegingen bestemmingsreserves - 0 0 

Toevoegingen bestemmingsfondsen - 0 -100 

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 10.000 11.584 1.781 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D) 
 

   

-18.085 -39.361 -15.206 
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Balans  

 2020 2019 

Activa   

Onroerende zaken 123.395 123.395 

Financiële vaste activa 95.278 102.239 

Beleggingen 75.000 75.000 

Debiteuren 4.919 6.258 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 6.722 6.775 

Geldmiddelen 190.121 226.034 

Totaal 495.435 539.701 

Passiva 
  

Algemene reserve 228.395 267.756 

Bestemmingsreserves en -fondsen 199.242 210.826 

Voorzieningen 59.560 59.560 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 8.238 1.559 

Totaal 495.435 539.701 

Algemene gegevens 
  

 2020 2019 

Aantal belijdende leden 1.177 1.181 

Aantal doopleden 971 999 

Totaal aantal leden 2.148 2.180 

Aantal pastorale eenheden (PE) 1.488 1.521 

Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 2 8 

Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) 3 11 
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Toelichting 
 
Balans 
 
Onroerend goed: 
De balanswaarde is ongewijzigd. Het moment van verkoop van de boerderij is nog niet bekend.  
 
Financiële vaste activa: 
Verlaagd met ca 7000 euro. Op de uitstaande leningen hebben diverse aflossingen 
plaatsgevonden. 
 
Overige schulden en overlopende passiva: 
Dit bedrag is veel hoger dan verleden jaar. Tijdens de online kerkdiensten is er meer aan collecten 
binnengekomen dan in de pre-corona tijd. Deze collecten moeten uiteraard weer afgedragen 
worden. Dit bedrag betreft nog af te dragen bedragen die per 31-12-2020 openstonden. 
 
Staat van baten en lasten over 2020  
Opbrengsten onroerende zaken  
Deze zijn ongeveer gelijk als die van verleden jaar. De begroting ligt een stuk lager. Hier is zeer 
voorzichtig begroot omdat de toestand van de boerderij op dit moment nog een onzekere factor is. 
 
Opbrengsten levend geld 
Ligt een stuk lager. Toe te schrijven aan de coronacrisis. Omdat heel veel kerkdiensten wegvielen 
zijn er minder collecten voor de  Diaconie zelf gehouden. Dit in tegenstelling tot de post Door te 
zenden collecten en giften. Zoals hierboven aangegeven is er tijdens de online kerkdiensten veel 
meer binnengekomen tbv goede doelen dan in 2019. 
Dat vind je ook terug in de post Afdrachten door te zenden collecten en giften  aan de uitgaven- en 
kostenkant. 
 
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen  
Ligt bijna 20.000 euro hoger dan vorig jaar. Dit ligt onder meer aan de kosten van het beheer van 
boerderij en land door Het Schoutenhuis. Bijna 35.000 euro  tov 17000 euro  in 2019.  
 
Kosten beheer, administratie en archief  
Deze liggen een stuk lager. Doordat er veel minder fysieke kerkdiensten en andere bijeenkomsten 
waren. 
 
Resultaat: 
Het negatieve resultaat is door de extra kosten van Het Schoutenhuis en gederfde inkomen voor de 
Diaconie opgelopen van 15.206 euro naar 39.361 euro. 
 
Onttrekking bestemming fondsen,  
Dit betreft extra giften vanuit Geerte Lievaart wereldwijd en betaalde vakanties vanuit het 
vakantiefonds. 
 
Jan Berends en André Jansen Penningmeesters 
 


