
Jaarrekeningen 2020 

In de laatste Verbinding bent u geïnformeerd over het stappenplan rond de vaststelling van de 

jaarrekeningen van de Diaconie en van de PGH. Enkele stappen zijn inmiddels gezet: 

1. De jaarrekeningen zijn gecontroleerd door de accountant en goedgekeurd. 

2. De Algemene Kerkenraad heeft op 11 mei de jaarrekeningen voorlopig vastgesteld. 

De volgende stap wordt nu genomen: 

3. De jaarrekeningen worden in verkorte versie gepubliceerd in de (digitale) nieuwsbrieven van 

de wijken.  

Hierna komen de volgende stappen: 

4. De volledige jaarrekeningen liggen vanaf 16 mei ter inzage in de kerken. 

5. Heeft u vragen over de jaarrekening van de Diaconie of wilt u een exemplaar van deze 

jaarrekening ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de Diaconie via 

fredhorst@ziggo.nl. 

6. Heeft u vragen over de jaarrekening van de PGH of wilt u een exemplaar van deze 

jaarrekening ontvangen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van het 

College van Kerkrentmeesters via penningmeester@protestantshuizen.nl of 

sjhaenen@gmail.com. 

7. Heeft u bezwaren tegen (onderdelen van) een jaarrekening of wilt u om andere redenen uw 

mening erover kenbaar maken aan de Algemene Kerkenraad, dan kunt u tot uiterlijk 28 mei 

2021 contact opnemen met de scriba van de Algemene Kerkenraad via 

ak.scriba@protestantshuizen.nl.  

8. De Algemene Kerkenraad stelt op 8 juni de jaarrekeningen definitief vast. 

9. De jaarrekeningen worden uiterlijk 15 juni bij de PKN ingediend. 

 

Namens het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters, 

Fred Horst 

Sytze Haenen 
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Jaarrekening 2020 Diaconie PGH: verkorte versie 

Hierdoor willen wij u beknopt informeren over de jaarrekening 2020 van de Diaconie van onze 

gemeente. De staat van baten en lasten toont het volgende beeld: 

 Rekening Begroting Rekening 
Baten 2020 2020 2019 

Kerk in Actie en PKN: collectes landelijk werk  11.242 12.650 12.923 
Kerk in Actie, collectes noodhulp 1.525 0 841 
Collectes t.b.v. diaconale projecten 10.038 8.950 10.000 
Collectes t.b.v. Ondersteuning individuen en gezinnen 1.730 2.650 4.253 
Collectes t.b.v. bestemmingscollecten wijkgemeenten 6.591 8.400 8.475 
Diverse concrete doelen 9.010 6.550 7.254 
Diverse baten 16.995 4.350 4.953 

    
Totaal baten 57.131 43.550 48.699 

    
Lasten    
Kerk in Actie afdrachtcollectes landelijk werk 12.064 13.100 13.583 
Kerk in Actie noodhulp 2.275 0 1.882 
Kosten van en bijdragen aan diaconale projecten 13.107 11.700 11.128 
Ondersteuning aan individuen en gezinnen  6.753 8.600 10.532 
Afdracht Bestemmingscollecten wijkgemeenten 6.591 8.400 8.475 
Kosten diverse concrete doelen 7.894 7.750 13.643 
Algemene kosten 6.716 5.400 6.261 

    
Totaal lasten 55.401 54.950 65.504 

    
Resultaat 1.730 -11.400 -16.805 

    
Resultaatbestemming    
Mutatie bestemmingsfonds Noodhulp  -750 0 -1.500 
Mutatie Bestemmingsfonds Hospice Huizen -804 -6.250 -5.972 
Mutatie Bestemmingsfonds Schuldhulpmaatje 0 0 -1.033 
Mutatie Algemene Diaconale Reserve 3.284 -5.150 -8.299 

 

Onder de Diaconie van de Protestantse Gemeente Huizen ressorteren de diaconieën van de drie 

wijkgemeenten Goede Herderkerk , Kruiskerk en Oosterlichtkerk. 

 

De Diaconie werkt samen met de Taakgroep ZWO, de Oost Europa Commissie (OEC), de Jongeren 

Oost-Europa Commissie (JOC) en de Roemeniëgroep (ROG). De financiële verhouding met de 

samenwerkingspartners is opgenomen in de balans van de Diaconie. 

Tevens participeert de Diaconie in Stichting Schuldhulp Huizen (schuldhulpmaatjes). 

 

Het resultaat over 2020 bedraagt + € 1.730 t.o.v. begroot -/- € 11.400 en over 2019 -/- € 16.805. 

De belangrijkste reden voor de positieve afwijking t.o.v. de begroting en vorig jaar is de geweldige 

opbrengst van de Hulpactie 2020 (realisatie € 13.650 t.o.v. begroot € 3.000). 

Daarnaast is, op instigatie van het Hospice-bestuur, de bijdrage over 2020 teruggebracht tot de helft 

van de toezegging (€ 5.000 in plaats van € 10.000). Overigens blijft de goede samenwerking met het 

Hospice gecontinueerd. Zo worden vanaf 2021 jaarlijks twee collectes voor dit doel gehouden. 

  



De balans toont het volgende beeld:   

   
Activa 31-12-2020 31-12-2019 

     
Obligaties Oikocredit 9.498 9.498 

   
Liquide middelen:   
Diaconie PG Huizen 71.472 76.173 
Taakgroep ZWO 17.349 12.103 
JOC Huizen 14.181 14.348 
Roemeniëgroep Huizen 7.554 3.524 

   
Nog te ontvangen posten 4.517 1.099 
Vooruitbetaalde kosten 780 780 

 125.350 117.526 
   

Passiva      
Algemene Diaconale Reserve 42.790 52.845 
Bestemmingsfonds Noodhulp 10.000 5.738 
Bestemmingsfonds plaatselijke hulpverlening 10.000 0 
Bestemmingsfonds Stichting Hospice Huizen 0 2.477 
Bestemmingsfonds Schuldhulpmaatje 3.313 3.313 

   
Rekening courant:   
Taakgroep ZWO 17.349 12.103 
JOC Huizen 14.181 14.348 
Roemeniëgroep Huizen 7.554 3.524 

   
Te betalen posten 20.163 23.178 

 125.350 117.526 

 

Het eigen vermogen (totaal van Algemene Diaconale Reserve en Bestemmingsfondsen) neemt (voor 

het eerst in 5 jaar) licht toe door het positieve resultaat over 2020. 

Voorts is door het College van Diakenen besloten tot een herschikking van de componenten binnen 

het eigen vermogen met als doel beter inzicht te geven in het beleid van de Diaconie.  

 

Vooruitzicht 2021: 

Voor 2021 is een (nagenoeg) sluitende begroting opgesteld.  

In hoeverre de realisatie hiervan zal afwijken is op dit moment nog moeilijk te zeggen.  

Een en ander is enerzijds afhankelijk van het moment waarop de kerkdiensten weer kunnen worden 

gehouden, terwijl anderzijds de ervaring van 2020 leert dat vele gemeenteleden hun 

collectebijdragen en andere financiële bijdragen in ruime mate (via bank en GIVT) blijven geven. 

Dat stemt ons tot grote dankbaarheid. Op grond van deze positieve ervaring vertrouwen wij dat ook 

het jaar 2021 positief zal kunnen worden afgesloten. 

 

Namens het College van Diakenen, 

Fred Horst, penningmeester 

 



Jaarrekening 2020 PGH: verkorte versie (tekst nieuwsbrieven) 

1. Inleiding 

In een jaarrekening staan voornamelijk getallen, maar die zijn in grote mate het effect van onze 

activiteiten. Daar willen wij hieronder beknopt op ingaan. De volledige stukken zijn in de kerken ter 

inzage en op aanvraag beschikbaar. 

2. Samenvatting 

Het jaar 2020 is ook in financieel opzicht anders verlopen dan verwacht. De inkomsten uit verhuur, 

uit ‘levend geld’ en uit subsidies waren hoger dan begroot, soms zelfs veel hoger. Daartegenover 

stond dat er ook meer is uitgegeven en gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Het jaar 2020 is 

afgesloten met een positief resultaat van € 22.976,-,  zo’n € 9.000,- hoger dan begroot en ruim € 

1.800,- hoger dan in 2019. Dat is op zich een mooi resultaat, maar bedacht moet worden dat er al 

een voorschot is genomen op een aanzienlijke vermindering van onze kosten onroerend goed: er is € 

30.000,- toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud, terwijl er jaarlijks gemiddeld € 63.585,- 

nodig is om alle gebouwen en orgels adequaat te onderhouden. Als we dat gedaan hadden, dan was 

er een negatief resultaat geweest van € 10.609,-. Ook deze jaarrekening toont dus aan dat niet alleen 

nadenken, maar ook besluiten nemen over de toekomst van de PGH onontkoombaar is . 

3. Exploitatie 

Als we de jaarrekening nader bekijken, dan zien we bij de exploitatierekening het volgende: 

Jaarrekening 2020 PGH: exploitatie begroting 2020 rekening 2020 rekening 2019 

Baten       

Verhuur gebouwen € 50.176 € 53.555 € 48.250 

Levend geld (bijdragen, giften, collectes) € 392.300 € 422.868 € 425.214 

Subsidies en rente € 0 € 1.481 € 1.773 

Totaal baten € 442.476 € 477.904 € 475.237 

Lasten       

Gebouwen en inventaris € 89.920 € 93.025 € 102.699 

Salarissen en vergoedingen € 252.595 € 214.758 € 267.711 

Diensten, activiteiten, beheer e.d. € 60.605 € 57.317 € 65.479 

Afdracht PKN e.d. € 25.370 € 25.880 € 26.615 

Totaal lasten € 428.490 € 390.980 € 462.504 

Saldo incidentele baten en lasten plus       

wijzigingen bestemmingsfondsen       

en -reserves   -€ 63.948 € 8.426 

Resultaat € 13.986 € 22.976 € 21.159 

 

 

Bij de baten zien we hogere opbrengsten verhuur, doordat de Celebration Church medegebruik 

maakt van de Goede Herderkerk. Dat compenseerde ruimschoots het wegblijven van andere 

huurders.  Bij het ‘levend geld’ zien we een beduidend hogere opbrengst dan begroot, maar lager 

dan in 2019: een daling van 0,6%, wat meevalt als we kijken naar de daling van het ledental met 4,6% 

(van 2.525 naar 2.408) en van het aantal pastorale eenheden (‘huishoudens’) met 2,5% (van 1.504 

naar 1.466). Het effect van de coronapandemie zien we in de stijging van de giften kerktv naar ruim € 

17.000,-, waaronder een eenmalige bijdrage van ruim € 6.000,- voor de aanleg van kerktv in de 

Kruiskerk. Een deel van de giften kerktv is gereserveerd voor aanpassing en vernieuwing. 



 

Bij de lasten zien we bij gebouwen en inventaris hogere uitgaven dan begroot. Dat heeft vooral te 

maken met de aanschaf van kerktv voor de Kruiskerk, waarvoor ook extra bijdragen zijn 

binnengekomen (zie boven). De uitgaven voor salarissen en vergoedingen waren lager, doordat de 

vacature predikant Kruiskerk nog niet is vervuld. Het geld dat hierdoor in 2020 uitgespaard is, is 

gereserveerd (zie incidentele lasten) om in een later stadium deze predikant alsnog te kunnen 

bekostigen. Aan diensten, activiteiten, beheer e.d. is minder uitgegeven door (iets) minder 

activiteiten vanwege de coronapandemie en door een fors lagere bijdrage aan ons kerkblad 

Verbinding dankzij de lagere verschijningsfrequentie. De afdracht PKN e.d. was iets hoger dan 

begroot, maar wel lager dan in 2019. 

 

Het saldo incidentele baten e.d. is de som van diverse posten, waaronder de hierboven genoemde 

reserveringen predikant Kruiskerk (€ 39.000,-) en kerktv (€ 6.500,-).  

 

Het resultaat dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve, bedraagt € 22.976,-. Dat is zo’n € 

9.000,- hoger dan begroot en € 1.800,- hoger dan in 2019. Dat is positief, maar zoals in 

2.Samenvatting al gezegd: we hebben slechts € 30.000,- toegevoegd aan de voorziening groot 

onderhoud, terwijl dat voor drie gebouwen € 33.585,- meer had moeten zijn. Als we dat gedaan 

hadden, was het resultaat € 10.609,- negatief geweest. Daarmee kunnen we niet nog jaren doorgaan. 

 

4. Balans 

De balans geeft op hoofdlijnen het volgende beeld: 

Jaarrekening 2020: balans 31-12-2020 31-12-2019 

Activa       

Gebouwen en installaties € 617.004 € 541.004 

Kortlopende vorderingen e.d. € 11.422 € 24.530 

Geldmiddelen  € 496.207 € 382.197 

Totaal activa  € 1.124.633 € 947.731 

        

Passiva       

Algemene reserve in 'stenen' € 532.004 € 532.004 

Algemene reserve in geld € 328.179 € 305.203 

  subtotaal  € 860.183 € 837.207 

Bestemmingsreserves en -fondsen € 173.278 € 44.745 

Onderhoudsvoorzieningen € 58.667 € 28.667 

Crediteuren, kortlopende schulden e.d. € 32.505 € 37.112 

Totaal passiva   € 1.124.633 € 947.731 

 

Bij de activa zien we een toename van de waarde van de gebouwen door een stijging van de WOZ-

waarde van de pastorie van de Goede Herderkerk (de kerkgebouwen zijn gewaardeerd op € 1,-).  

De geldmiddelen zijn eveneens aanzienlijk toegenomen, zowel door het positief resultaat als door 

een stijging bij de bestemmingsreserves en –fondsen en bij de onderhoudsvoorzieningen. 

 

Bij de passiva zien we dankzij het positieve resultaat een stijging van de algemene reserve in geld tot 

€ 328.179,-. Dat lijkt een behoorlijke buffer, maar volgens de geldende normen dient de buffer voor 

kerken tenminste gelijk te zijn aan de jaarlijkse exploitatie, dus ruim € 4,5 ton.  



De stijging bij bestemmingsreserves e.d. heeft te maken met zaken die hierboven al genoemd zijn, 

zoals de reserveringen predikant Kruiskerk en kerktv en de stijging van de WOZ-waarde. Deze post 

bestaat voor € 85.000,- uit ‘stenen’ (herwaarderingsreserve onroerend goed vanwege stijging WOZ-

waarde).  

De omvang van de onderhoudsvoorziening is toegenomen, omdat er in afwachting van een besluit 

over onze gebouwen, in 2020 geen groot onderhoud is uitgevoerd. 

Het balanstotaal is met € 176.902,- toegenomen tot € 1.124.633,-. Deze toename zat voor 43% in 

‘stenen’ (stijging WOZ-waarde), voor 57% in geld. 

 

5. Toekomst 

Voor de komende paar jaar verwachten  wij net als in 2020 (nog) een positief financieel resultaat. 

Zorgelijk is de daling van de ledentaantallen, die ook in 2020 heeft doorgezet: bijna 120 (4,6%) leden 

en 40 (2,5%) pastorale eenheden (‘adressen’) minder. De daling van inkomsten levend geld is 

gelukkig minder groot geweest (-0,6%) doordat er door de leden gemiddeld meer is bijgedragen 

(4,8% meer per lid en 1,8% meer per pastorale eenheid. Maar gezien de gemiddeld hoge leeftijd van 

onze leden is in de toekomst een grotere inkomstendaling te verwachten. Het is zaak dat we niet 

alleen nadenken over mogelijke bezuinigingen, maar ook over manieren om de daling van het 

ledenaantal te verminderen of om te buigen.  

 

6. Situatie eigen wijkgemeente  

Hierboven hebben we gerapporteerd over de PGH als geheel, maar hoe zit het met de wijkgemeente 

Kruiskerk? Daar sluiten we het jaar af met een positief resultaat van € 17.808,-. Daarbij is gerekend 

met 0,5 predikant vanaf 1 april 2020. Bedacht moet worden dat er € 12.600 toegevoegd is aan de 

voorziening groot onderhoud, terwijl er jaarlijks eigenlijk € 27.540,- nodig is om het gebouw e.d. in 

goede staat te houden. Hadden we dat toegevoegd, dan zou het positieve resultaat zijn gedaald tot  

€ 2.868,-. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Sytze Haenen, penningmeester. 

 


