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Nadere toelichting      

Bij het opmaken van de begroting over 2021 is er van uitgegaan, dat niet meer dan de 

werkelijk ontvangen bedragen voor de af te dragen collectes zouden worden doorbetaald. 

Wegens het corona effect valt dit bedrag lager uit dan voorgaande jaren. Inmiddels is 

besloten, dat de af te dragen collectes zullen worden aangevuld tot het gemiddelde van 

voorgaande jaren. In de cijfers over het jaar 2020 is dit al zichtbaar. In 2020 betreft de 

onttrekking aan bestemmingsfondsen voornamelijk de mutatie in de reserve koersverschillen. 

De waarde van de beleggingen - vooral in microkrediet - zijn wegens corona aanzienlijk 

gedaald. In 2020 betreft de toevoeging aan bestemmingsfondsen voornamelijk het 

vrijgekomen vermogen van het geliquideerde Interkerkelijk Hulpfonds Tiel, dat is gereserveerd 

voor een mogelijk op te richten noodfonds SUN.       
 

Staat van baten en lasten 2021 2020 2019

begroot werkelijk werkelijk

€ € €

BATEN

81 opbrengsten uit rente en dividenden  3.200 2.643 3.875

83 opbrengsten levend geld       3.050 3.299 4.212

84 door te zenden collecten en giften    5.800 16.574 13.245

85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen     1.500 6.754 850

totaal baten 13.550 29.270 22.182

LASTEN

44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten     150 33 89

45 verplichtingen/bijdragen andere organen       2.000 1.947 2.346

47 kosten beheer, administratie en archief     350 253 191

48 rentelasten/bankkosten         1.000 831 794

50 diaconaal werk plaatselijk       13.550 12.513 10.059

51 diaconaal werk regionaal/landelijk 1.500 762 282

52 diaconaal werk wereldwijd       2.200 3.107 75

53 afdrachten door te zenden collecten en giften   5.800 16.574 13.245

26.550 36.020 27.082

Saldo baten - lasten -13.000 -6.751 -4.899

Incidentele baten en lasten

65 incidentele lasten 0 -5.298 0

95 incidentele baten 0 0 1.123

Totaal incidentele baten en lasten 0 -5.298 1.123

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

90 onttrekkingen aan bestemmingsreserves/-fondsen 1.500 7.640 1.264

60 toevoegingen aan bestemmingsreserves/-fondsen -1.700 -6.922 -3.016

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen -200 717 -1.752

Resultaat totaal -13.200 -11.331 -5.529

Bestemming resultaat

Algemene reserve -13.200 -11.331 -5.529


