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Toelichting bij Resultatenoverzicht ANBI-publicatie 

 

1. Exploitatie 

 

Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van € 151,- (resultaat naar algemene reserve). 

Dat is (iets) lager dan begroot voor 2021 ( € 1.760,-)  en beduidend lager dan in 2020 ( € 22.976,-). 

Daar wordt hierna op ingegaan. 

 

a. Baten 

Bij de baten zien we iets hogere opbrengsten dan in 2020. De verhuur van de voormalige 

kosterswoning bracht meer op, maar dat leidde wel tot meer uitgaven voor deze woning. 

De opbrengsten levend geld waren lager dan in 2020 (- € 5.765-, oftewel -1,3%). Dat is enerzijds een 

mooi resultaat, want het ledental is ten opzichte van 2020 gedaald met 4,4% (van gemiddeld 2.408 in 

2020 naar 2.302 in 2021). Anderzijds is er nu voor het vijfde jaar achtereen sprake van een daling, zij 

het minder sterk dan verwacht. 

Het beeld binnen de categorie levend geld is enigszins wisselend. De vrijwillige bijdragen waren 

hoger dan begroot en ook hoger dan in 2020, maar de inkomsten van de collecten waren lager. 

Vermoedelijk speelde de (gedeeltelijke) sluiting van de kerken vanwege corona daarbij een rol.  

In het totaal  bedroegen de baten € 473.612,-. Deze waren daarmee € 4.292,- lager dan in 2020.  

 

b. Lasten 

Bij de lasten waren de kosten kerkelijke gebouwen lager dan in 2020. Dat komt vooral doordat de 

kosten ‘klein onderhoud’ meevielen en omdat de verzekering € 3.650,- uitkeerde als vergoeding voor 

de schade aan de luidklok e.d. van de Goede Herderkerk, terwijl de kosten daarvan in 2020 gemaakt 

waren. 

Bedacht moet worden dat er ook dit jaar bezuinigd is op groot onderhoud: er is € 30.000,- 

toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud, terwijl eigenlijk jaarlijks € 63.500,- nodig is om alle 

gebouwen adequaat te onderhouden: een verschil van € 33.500,-. 

De kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen waren iets lager dan in 2020. 

De uitgaven pastoraat waren ook in 2021 relatief laag. Dat komt voornamelijk doordat het nog niet 

gelukt is een predikant (met 0,5 baan) voor de Kruiskerk te beroepen. Dat is inmiddels wel gelukt. 

Een deel van de middelen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve pastoraat. 

De kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten lagen ruim € 5.000,- hoger dan begroot, o.a. 

vanwege het continueren van de (tijdelijke) ‘inhuur’ van een jeugdwerker. 

De verplichtingen en bijdragen aan andere organen zijn vergelijkbaar met 2020. 

De uitgaven salarissen en vergoedingen zijn hoger dan in 2020, vooral door enkele incidentele 

kosten.  

De kosten beheer, administratie en archief zijn ruim € 4.000,- lager dan in 2020. Belangrijkste reden 

is de beduidend lagere bijdrage aan het kerkblad Verbinding, doordat verschijningsfrequentie omlaag 

is gegaan. 

De rentelasten/bankkosten lagen ongeveer op hetzelfde niveau als in 2020.  
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In het totaal bedroegen de lasten € 379.525,- en die waren daarmee € 11.455,- lager dan in 2020. 

 

Het beeld van de exploitatie is echter pas compleet als we de incidentele baten en lasten en de 

mutaties in de bestemmingsreserves en –fondsen erbij betrokken hebben.  

 

c. Incidentele baten en lasten 

De incidentele baten bestaan uit twee posten. Er is € 20.000,- subsidie door de PKN toegezegd voor 

de inschakeling van externe adviseurs bij het project Toekomst! Verder is de WOZ-waarde van de 

pastorie van de Goede Herderkerk en de voormalige kosterswoning van de Kruiskerk gestegen met 

respectievelijk € 55.000,- en € 1.000,-. Deze ‘herwaarderingen’ dienen wij als incidentele baten te 

vermelden en worden bij de toevoeging bestemmingsreserves weer op het resultaat in mindering 

gebracht. Totaal is dit dus € 76.000,-. 

De incidentele lasten bestaan uit de kosten voor de externe adviseurs. Deze bedroegen € 73.137,-. 

Houden we rekening met de toegezegde subsidie, dan bedroegen de feitelijke kosten € 53.137,-. 

 

 

d. Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 

De onttrekking bestemmingsreserves (€ 4.000,-) betreft de (begrote) aanschaf van apparatuur voor 

kerktv in de Oosterlichtkerk. Dat bedrag was in 2020 aan de bestemmingsreserve toegevoegd. 

De onttrekkingen bestemmingsfondsen (€ 621,-) betreffen de uitgaven verjaardagsfonds van de 

Goede Herderkerk (€ 512,-) en de Oosterlichtkerk (€ 109,-). 

De toevoegingen bestemmingsreserves betreffen de volgende zaken: € 56.000,- naar de 

herwaarderingsreserve onroerend goed, vanwege de hogere WOZ-waardes pastorie Goede 

Herderkerk (€ 55.000,-) en voormalige kosterswoning Kruiskerk (€ 1.000,-), € 2.656,- naar de 

bestemmingsreserve vrijwilligers (3 x € 1.000,- minus € 344,- uitgaven) en € 39.000,- naar de 

bestemmingsreserve pastoraat.  

De toevoegingen bestemmingsfondsen betreffen € 3.764,- vanwege giften aan de 

verjaardagsfondsen (€ 1.455,- Goede Herderkerk en € 2.309,- Oosterlichtkerk). 

 

 

e. Resultaat 

Uiteindelijk resulteert het bovenstaande in een resultaat naar algemene reserve van € 151,-. Dat is € 

1.609,- lager dan begroot voor 2021 en € 22.825,- lager dan in 2020.  


