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JAARREKENING 

Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Boekjaar 2020

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

(Alle bedragen in euro’s)

Balans boekjaar 2020

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Installaties en Inventarissen 3.447 2.942

Financiële vaste activa 113 113

Beleggingen 121.614 127.480

Debiteuren 0 1.855

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 1.764 7.700

Geldmiddelen 339.407 373.922

Totaal 466.345 514.012

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Algemene reserves 448.613 460.812

Bestemmingsreserves 3.391 8.717

Kortlopende schulden en overlopende passiva 14.341 44.483

Totaal 466.345 514.012
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Baten en Lasten  boekjaar 2020

 Begroting Rekening Rekening

2020 2020 2019

Baten

Rentebaten en dividenden 1.500 1.591 1.485

Opbrengsten uit stichtingen 23.700 24.481 24.087

Opbrengsten  levend geld 18.000 13.435 17.795

Door te zenden collecten 21.000 24.944 24.087

totaal baten (a) 64.200 64.451 67.454

Lasten

Afschrijvingen 1.400 3.064 1.333

Kosten kerkdiensten 1.500 1.343 1.591

Verplichtingen/bijdragen andere organen 4.100 4.378 4.325

Kosten beheer en administratie 3.700 2.937 2.771

Rentelasten/bankkosten 1.000 581 957

Diaconaal werk plaatselijk/regionaal 21.000 16.033 18.723

Diaconaal landelijk/wereldwijd 34.000 49.484 43.089

totaal lasten (b) 66.700 77.820 72.789

Operationeel resultaat                      (a – b )    =  c -2.500 -13.369 -5.335

Incident. baten/lasten /mutaties bestemmings reserves

Toevoegingen aan fondsen en reserves -674 -1.306

Onttrekkingen aan fondsen en reserves    6.000 0

Overige lasten en baten -4.156 -253

totaal  d 0 1.170 -1.559

Resultaat                                              (  c + d ) -2.500 -12.199 -6.894
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Toelichting Balans

Installaties en Inventarissen 31-12-2020 31-12-2019

Kerkomroepinstallatie 3.447 2.942

Door de overgang naar Kerkdienstgemist moest nieuwe apparatuur worden aangeschaft.

De investering bedroeg € 3.569

Tevens moest de boekwaarde van de bestaande  apparatuur ad € 3.064 worden afgeboekt.

Financiele vaste activa 31-12-2020 31-12-2019

Deelname in Groot Hoogwaak 113 113

Is gewaardeerd tegen nominale waarde. In 2020 waren er geen mutaties

Beleggingen 31-12-2020 31-12-2019

ASN Novib Fonds 67.959 72.464

Oikocredit 49.208 50.569

Lening Min. van Financiën (NWS) 4.447 4.447

121.614 127.480

In 2020 werd een contant dividend van € 1.554 ontvangen op de belegging ASN Novib Fonds.

Het koersverschil op de aandelen ASN Novib Fonds bedroeg in 2020 € 4.505 negatief.

Op de belegging Oikocredit werd geen dividend uitgekeerd.

De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft in 2020 haar rol als tussenpersoon

van Oikocredit certificaten beëindigd. Dit betekende dat de certificaten, die we bij de PKN in bezit

hadden, werden verkocht en de opbrengst daarvan op onze bankrekening werd gestort.

De opbrengst bedroeg € 1.361 Er was geen koersverschil.

31-12-2020 31-12-2019

Debiteuren 0 1.855

Uit coulance zijn medio 2020 de op dat moment resterende leningbedragen ad € 780 kwijtgescholden.

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Collecten 1.724 7.094

Rente 40 606

1.764 7.700
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Diaconie Protestantse Gemeente te Noordwijk

Toelichting Balans (vervolg)

Geldmiddelen 31-12-2020 31-12-2019

ING 384 1.413

RABO 63.980 98.807

SKG 140.459 140.495

ASN 134.584 133.207

339.407 373.922

Kruisposten 0 0

339.407 373.922

Reserves

Saldo per 31-12-2019 460.812

Bij: Ontvangen legaat 0

Resultaat 2020 -12.199

Saldo per 31-12-2020 448.613

Het negatieve saldo van 2020 is op de Algemene Reserves in mindering gebracht.

Bestemmingsreserves 31-12-2020 31-12-2019

Reserve koersverschillen Lening Min. van Financiën 60 60

Zendingsreserve 3.331 8.657

3.391 8.717

Ontvangen bijdragen ( € 674) werden aan de Zendingsreserve toegevoegd.

Uit de reserves werd in 2020 aan een drietal zendingsdoelen elk € 2.000 gedoteerd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

Project Kerk & School 3.145 2.894

Collecten 3.164 4.632

Diversen 491 1.327

Bloemengroet 1.020 685

Diaconaal project Wake Up/Jetty 6.521 34.945

14.341 44.483
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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

Algemeen:

De Corona pandemie heeft invloed gehad op de cijfers van 2020. Dit betrof zowel de baten

als de lasten.

Door digitale kerkdiensten daalden de opbrengsten levend geld. Daartegenover stonden ook

lagere uitgaven met name op plaatselijk diaconaal werk , waar bepaalde activiteiten geen doorgang 

konden vinden. 

Het uiteindelijke resultaat inclusief incidentele baten/lasten en mutaties in de bestemmingsreserves 

bedroeg € 12.199 negatief tegenover € 6.894 negatief in 2019.

Het resultaat van 2020 is ten laste van de algemene reserves gebracht.

Baten:

Opbrengst uit Stichtingen betreft de jaarlijkse inkomsten uit 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 opbrengst uit Stichting wordt aangewend voor    

de kosten van diaconale activiteiten van de jongerenwerker, het diaconaal project en bijdragen

aan Kerk in Actie voor Binnen- en Buitenlands diaconaat.    

De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd.

De opbrengsten levend geld en door te zenden collecten namen iets af. € 38.379 in 2020 tegenover

€ 41.882 in 2019

Het totaal van de baten bedroeg € 64.451  , een daling van 5% t.o.v. 2019

Lasten:

Door de overgang van Kerkomroep naar Kerkdienstgemist moest bestaande apparatuur

vervroegd worden afgeschreven.

Daardoor stegen de afschrijvingskosten naar € 3.064  (2019: 1.333)

De kosten van kerkdiensten zijn de kosten van de wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente.

De bankkosten daalden omdat de relatie met ABN-AMRO werd beëindigd. Dit betrof twee rekening-

nummers. Verdere sanering van het aantal bankrekeningnummers vindt plaats om

de bankkosten te reduceren.

Plaatselijk diaconaal werk bestaat uit o.a. ouderenwerk, vakantieweken voor financieel minder 

daadkrachtige medemensen , financiële ondersteuning van hulpbehoevenden en het diaconale

jeugdwerk.

Met name de kosten van het ouderenwerk laten een daling zien omdat bepaalde activiteiten 

(o.a. boottocht) niet door konden gaan.

Uit coulance werden  de openstaande leningen aan hulpbehoevenden ad € 780   

kwijtgescholden en nam de bijdrage aan de actie Kerstpakketten toe.

De kosten van de diaconale jeugdwerker waren hoger dan in 2019.

De jongerenwerker was in 2019 slechts een gedeelte van het jaar in dienst.

In totaal namen de kosten plaatselijk/regionaal diaconaal werk af van € 18.723 in 2019 tot € 16.033 in 2020.
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De uitgaven voor diaconaal werk wereldwijd  inclusief doorzendcollecten stegen met € 6.395 ,

grotendeels het gevolg van een donatie aan een 3-tal zendingsprojecten van € 2.000 elk.

Financiering vond plaats door een onttrekking van € 6.000 uit de bestemmingsreserve Zending.

De overige lasten en baten bestaan uit een incidentele bate ad € 349 zijnde een uitkering als gevolg van de 

opheffing van de Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam en een incidentele last van € 4.505 

betreffende koersverlies op de aandelen ASN NOVIB Fonds.

Het totaal van de lasten bedraagt € 77.820 , een stijging van 7% t.o.v. 2019.
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