Financieel Jaarverslag Diaconie 2020
Inleiding:
Dit jaar was door de lockdown en de gehele of gedeeltelijke sluiting van onze kerken een
sterk afwijkend jaar.
Collectes en giften:
Hoe zou het met de collecte opbrengsten gaan? Gelukkig bleef u geven, velen heel royaal,
zodat de uiteindelijke opbrengst zo’n € 500 hoger uitkwam boven het bedrag van 2019.
In het overzicht ziet u bij ‘Inkomsten’ de bedragen voor specifieke collectes en de bijdragen
voor collectes die de diaconie mocht verdelen (€ 4986). Dit bedrag is bij ‘Uitgaven’
opgenomen in de 3 categorieën ‘Diaconaal werk’.
Daarnaast zijn er giften geweest voor diaconaal werk.
Meer uitgeven:
De diaconie heeft zich in 2020 ten doel gesteld uit eigen middelen elk jaar € 10.000 meer uit
te geven. Daarvan is € 3.500 naar lokale doelen gegaan (Voedselbank, ISBA, St. Present), de
rest naar mondiale doelen zoals Vluchtelingen op Lesbos, Noodhulp en de Syrische Kerken.
Deze bedragen zijn ook verrekend onder “Diaconaal werk’.
Beleggen:
Met beleggingen verdienen we geld om activiteiten zoals hier boven uit te voeren.
Het gaat hier om oud geld, ooit vrijgekomen uit landverkoop.
We zijn in 2020 overgestapt naar de ASN-bank om duurzamer en verantwoorder te kunnen
beleggen. Dus een grotere controle op kinderarbeid, geen productie van wapens, aandacht
voor het milieu. De beleggingen leverden € 14.761 op.
Daarnaast belegden we via de PKN in Oikocredit, microkredieten, een mooie manier om
mensen die in armoede leven te steunen. De PKN stopte aan het eind van dit jaar met deze
activiteit en stortte het tegoed (€ 145.510) op onze rekening. Vandaar het grote bedrag op
onze bankrekening. We gaan nu rechtstreeks dit geld in Oikocredit stoppen.
Meevallers:
Gevolg van deze overstap was ook dat de bankkosten zo’n € 2.500 daalden.
Daarnaast lagen als gevolg van de lockdown veel activiteiten van De Zwaan stil, waardoor zij
geen ondersteuning nodig hadden. Dat scheelde € 5.500.
We kregen een legaat van € 1.500.
Samenvatting:
Inkomsten:
Rente en dividend:
Giften aan de diaconie, bijdrage kerkomroep
Opbrengst van collecten:
Giften voor collecten: (door diaconie te verdelen)
Resultaat beleggingen
Legaat:
Totaal:

€ 5.217
€ 5.231
€ 18.240
€ 4.986
€ 14.761
€ 1.500
---------- +
€ 49.935

Uitgaven:
Kerkelijke activiteiten
Bijdrage aan instanties (PKN, ISBA, Present)
Kosten beheer en kerktelefoon
Bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdracht collecten
Totaal:

€
697
€ 3.821
€ 1.535
€ 1.165
€ 8.080
€ 2.000
€ 16.461
€ 18.240
---------- +
€ 51.999

Resultaat:
In 2020 hebben we € 2064 meer uitgegeven dan dat er binnen kwam.
Vermogen:
Het vermogen is als volgt opgebouwd:
Beleggingen:
Oikocredit
Kortlopende vorderingen:
Spaarrekeningen:
Bankrekeningen:
Totaal:

€ 422.319
€
0
€ 1.321
€ 327.491
€ 151.659
------------ +
€ 902.790

Alle informatie:
Bij het Kerkelijk Bureau kunt u het complete jaarverslag digitaal opvragen.
Voorlopig kan dit niet in een gemeentevergadering gepresenteerd worden.
Eventuele vragen kunt u tot 15 mei aan mij stellen: alejanalgra@gmail.com.
Ale-Jan Algra, penningmeester Diaconie.

