
Toelichting op de financiële gang van zaken in 2021      

       

Over het afgelopen boekjaar werd een batig saldo gerealiseerd van  €   583    

De pachtopbrengsten daalden als gevolg van een negatieve prijsindexatie   

Deze pachtnormen worden jaarlijks per 1 juli  door het Ministerie van Economische zaken 

gepubliceerd en zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de agrarische bedrijven in een 

bepaalde regio. De regio waarop wij onze pachtprijsaanpassingen baseren zijn die van het Oostelijk 

veehouderijgebied.           

Per 1 december 2021 werd 2,975 ha landbouwgrond gekocht en verpacht.    

  

Over het gehele jaar 2021 werd voor de boerderij "de Kolk"aan pacht geïnd:    € 43.267  

( over 2020 :    € 47.513  ) 

De rente opbrengsten op banken en deposito's zijn nihil tot negatief.     

Op de uitstaande lening aan de PDKN wordt 1,75% rente ontvangen.    

           

Aan diaconale doelen werd over het jaar 2021 een totaal van  € 62.730 besteed, waarvan uit 

collecten een bedrag van  € 27.315  en netto kwam ten laste van de CD per saldo :            

€ 35.415    ( in  2020:    € 50.259 ) 

De Diaconie heeft leningen voor financiële steun uitstaan aan derden.    

         

Het College is van oordeel, dat in zijn algemeenheid een voorziening op de mogelijke oninbaarheid 
opportuun is. Per eind 2021 zijn derhalve voorzieningen getroffen voor het risico van mogelijke 
oninbaarheid tot een totaalbedrag van   € 3.882   (   2020:  € 4.042 )    
            
  
De Diaconie heeft per einde 20201 aan financiële middelen op bankrekeningen en fondsen een 

bedrag beschikbaar van  € 164.268               

Per ultimo 2020 bedroeg dit     € 320.533   (inclusief de wijkkassen)    

            

De positie fonds "Rovers-Poort" is uit een legaat verkregen van oorspronkelijk € 50.000  Dit 

fonds staat volgens de voorwaarden uit het legaat ter beschikking aan de wijkdiaconie van de Goede 

Herderkerk. Per ultimo 2021 staat nog een waarde van  € 50.053 aan belegde middelen. 

            

Het totaal aan voorzieningen nam af  van  € 17.300 tot  € 10.800 wegens een dotatie aan de  

onderhoudsvoorziening van € 2.500, alsmede een onttrekking van € 9.000 wegens uitgevoerd 

schilderwerk.           

  

             



Door de gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn veel kerkdiensten het afgelopen jaar online 

gehouden.           

  

Wij hebben vastgesteld, dat de inning van collectegelden tijdens online diensten moeilijker gaat dan 

bij fysieke collecten.          

   

Tevens is het kerkbezoek door Covid terughoudend. Het College heeft besloten om de 

roostercollecten aan te vullen met een bijdrage uit de eigen middelen namens het College.  Over het 

gehele jaar is daardoor € 9.200 aangevuld.       

       

Per december 2020 heeft het College een digitale wensboom ingesteld: een website waar mensen 

een wens mogen doen voor iemand anders, die mogelijk financiële steun nodig zou kunnen hebben. 

Hiervoor is een afzonderlijke website www.wensboomepe.nl ingericht. Aan wensen via de 

wensboom werd een bedrag van  € 1.129 besteed ( 2020:    €   € 1.410 )   

De jaarrekening over 2021 sluit met een saldo van € 582 positief saldo.     (2020: € 198  ) 

  

             


