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JAARREKENING 

Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Boekjaar 2019

Opgesteld door het College van Diakenen.
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Balans boekjaar 2019

Activa 31-12-2019 31-12-2018

installaties en inventarissen  €            2.942  €           4.275 

financiële vaste activa  €               113  €               113 

beleggingen  €        127.480  €       127.733 

debiteuren  €            1.855  €           4.160 

kortlopende vorderingen en overlopende activa  €            7.700  €         10.800 

geldmiddelen  €        373.922  €       359.416 

totaal  €        514.012  €       506.497 

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

algemene reserves  €        460.812  €       467.706 

bestemmingsreserves  €            8.717  €           7.411 

kortlopende schulden en overlopende passiva  €          44.483  €         31.380 

totaal  €        514.012  €       506.497 
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Baten en Lasten  boekjaar 2019

 Begroting Rekening Rekening

2019 2019 2018

Baten

rentebaten en dividenden  €            1.500  €           1.485  €      3.305 

opbrengsten uit stichtingen  €          23.000  €         24.087  €    23.000 

bijdragen levend geld  €          21.000  €         17.795  €    19.976 

door te zenden collecten  €          24.000  €         24.087  €    21.639 

totaal baten (a)  €          69.500  €         67.454  €    67.920 

Lasten

afschrijvingen  €            1.500  €           1.333  €      1.336 

kosten kerkdiensten  €            2.000  €           1.591  €      1.384 

verplichtingen/bijdragen andere organen  €            4.000  €           4.325  €      4.440 

kosten beheer en administratie  €            4.500  €           2.771  €      3.879 

rentelasten/bankkosten  €            1.000  €               957  €      1.147 

diaconaal werk plaatselijk/regionaal  €          23.000  €         24.223  €    22.110 

diaconaal landelijk/wereldwijd  €          36.000  €         37.589  €    39.057 

totaal lasten (b)  €          72.000  €         72.789  €    73.353 

Operationeel resultaat (a – b)  €            2.500-  €           5.335-  €      5.433-

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €           1.306-  €         746-

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €              - 

overige lasten en baten  €              253-  €              - 

totaal  (c )  €                    -  €           1.559-  €         746-

Resultaat naar algemene reserves  €            2.500-  €           6.894-  €      6.179-
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Toelichting Balans

Installaties en Inventarissen 31-12-2019 31-12-2018

Kerkomroepinstallatie € 2.942 € 4.275

Financiele vaste activa 31-12-2019 31-12-2018

Dit betreft een deelname in Groot Hoogwaak € 113 € 113

Is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2019 waren er geen mutaties

Beleggingen 31-12-2019 31-12-2018

ASN Novib Fonds  €          72.464  €         72.777 

Oikocredit  €          50.569  €         50.568 

NWS  €            4.447  €           4.388 

 €        127.480  €       127.733 

In 2019 werd een contant dividend van € 1.110 ontvangen op de belegging ASN Novib Fonds.

Op de belegging Oikocredit werd een contant dividend van € 280 ontvangen. 

31-12-2019 31-12-2018

Debiteuren  €            1.855  €           4.160 

Debiteuren betreft een drietal leningen, verstrekt om mensen via opleidingen

meer kans te geven op de arbeidsmarkt.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

Collecten  €            7.094  €         10.581 

Rente  €               606  €               219 

 €            7.700  €         10.800 
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Toelichting Balans (vervolg)

Geldmiddelen 31-12-2019 31-12-2018

ING  €            1.413  €           1.120 

RABO  €          98.807  €         84.915 

ABN AMRO  €                    -  €               623 

SKG  €        140.495  €       140.465 

ASN  €        133.207  €       132.243 

 €        373.922  €       359.366 

Kruisposten  €                    -  €                 50 

 €        373.922  €       359.416 

Reserves

Op de Algemene Reserves is het negatieve saldo van 2019 in mindering gebracht.

Saldo per 31-12-2018 bedroeg  €        467.706 

Bij: Ontvangen legaat  €                    - 

Negatief saldo 2019  €            6.894 

Saldo per 31-12-2019  €        460.812 

Bestemmingsreserves 31-12-2019 31-12-2018

Reserve koersverschillen  €                 60  €                   - 

Zendingsreserve  €            8.657  €           7.411 

 €            8.717  €           7.411 

Ontvangsten in 2019 werden aan het Zendingsfonds toegevoegd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

project Kerk & School  €            2.894  €               504 

collecten  €            4.632  €           5.777 

diversen  €            1.327  €           1.052 

bloemengroet  €               685  €               670 

afrekening kosten Jongerenwerker  €                    -  €               600 

project Jetty  €          34.945  €         22.777 

 €          44.483  €         31.380 
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Algemene Toelichting 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van de activa en

passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale waarde. Het resultaat wordt

bepaald als het saldo tussen de baten en de lasten over het verslagjaar met inachtneming van de

hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen, Bij de waardering en de presentatie van de

balansposten is zoveel mogelijk aangesloten bij richtlijn 640 (organisaties zonder winstoogmerk).

Waar nodig zijn omschrijvingen van en indelingen in posten aangepast en zijn begrippen

gehanteerd die gebruikelijk zijn voor kerkelijke organisaties.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiele vaste activa.

Tenzij anders vermeld worden de materiele vaste activa gewaardeerd tegen de

aanschaffingsprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen, gebaseerd op de geschatte levensduur

en rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa.

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen voor

oninbaarheid.

Eigen vermogen.

Legaten en erfenissen worden rechtstreeks aan het eigen vermogen toegevoegd.

Voorzieningen.

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen

moeten afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de

voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de

desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Een voorziening voor

groot onderhoud wordt gevormd op basis van het (meerjaren)onderhoudsplan. Voorzieningen

worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting baten en lasten

Baten:

Met ingang van 2019 worden koerswinsten/verliezen op beleggingen gemuteerd op de rekening

Reserve Koersverschillen. Mede door deze stelselwijziging daalden de opbrengst beleggingen

t.o.v. 2018 met € 1.734 De rente bij banken daalde met € 86. Opbrengst uit Stichtingen heeft

betrekking op de jaarlijkse inkomsten vanuit de Stichting "Het Wilhelminahofje" in de vorm van

erfpacht voor de ondergrond, waarvan deze stichting het volle eigendom heeft. Conform aktes

komt deze opbrengst toe aan de Diaconie. Deze erfpachtopbrengst wordt ingezet voor de kosten

van diaconale activiteiten van de jongerenwerker, het diaconaal project Jetty en bijdragen aan

Kerk in Actie voor Binnen- en Buitenlands Diaconaat. De opbrengsten levend geld en door te

zenden collecten bleven t.o.v. 2018 vrijwel gelijk.

De totale baten daalden van € 67.920 naar € 67.454 (- 0,7% ) Begroot voor 2019 was een bate

van € 69.500

Lasten:

Ook bij het opstellen van de Begroting 2019 werd al aangegeven dat wij het bieden van

ondersteuning op peil willen houden, ook al betekent dat een vermindering van het vermogen. Dat

staat ons immers ter beschikking om hulp te blijven bieden, daar waar dat nodig is. Dichtbij of veraf.

Deze jaarrekening geeft aan dat we ook in 2019 in geld meer hulp geboden hebben dan er

inkomsten waren.

Kosten kerkdiensten betreffen de wekelijkse bloemengroet vanuit de beide kerken. Verplichtingen

etc. is de afdracht aan de landelijke kerkelijke organisatie. Kosten Beheer en Administratie

spreekt voor zich evenals de bankkosten. Plaatselijk Diaconaal werk betreft Ouderenwerk, kosten

voor vakantieweken en , zeker niet onbelangrijk, de kosten voor het diaconale jeugdwerk. Heeft

betrekking op de bijdrage in de kosten van de jongerenwerker. Omdat deze functie het 2e halfjaar

2019 vacant was zijn de kosten in 2019 slechts 50% van de normale jaarlijkse kosten. De post

saldo ondersteuning personen vertoont een stijgende lijn. T.o.v. 2018 werd € 2.509 meer uitgegeven.

Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk en diaconaal werk wereldwijd hebben voornamelijk

betrekking op de afdracht van de daarvoor bestemde collectes en giften. Onder de post Diaconaal

werk regionaal/landelijk zijn begrepen de giften van de diaconie aan landelijke KIA projecten en

een gift aan een regionaal project.

De incidentele lasten betreffen het koersverlies op het ASN-Novib fonds. De toevoeging aan

Bestemmingsreserves betreft de in 2019 ontvangen giften met als specifieke bestemming

“Zendingsreserve”. Een groot gedeeltevan de reserve per 31 december 2019 wordt begin 2020

besteed aan een 3-tal geselecteerde zendingsprojecten.

De totale lasten in 2019 bedroegen € 72.789 tegenover € 73.353 in 2018. (– 0,8%)

Begroot was een last van € 72.000

Het operationele resultaat 2019 bedraagt € 5.335 negatief ( 2018: € 5.433 negatief)

Begroot voor 2019 : € 2.500 negatief
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