
Jaarrekening 2021 diaconie 

 

De baten waren voor 2021 begroot op € 147.350. De werkelijk baten zijn € 148.472, dus € 1.122 

hoger dan begroot. De lasten waren voor 2021 begroot op € 147.350. De werkelijk lasten zijn € 

138.550, dus € 8.800 lager dan begroot. Daarmee is het operationeel resultaat uitgekomen op € 

9.922,--, dat is € 9.922,-- hoger dan begroot. 

De opbrengst levend geld is € 10.566,-- lager dan begroot, maar de opbrengst van door te zenden 

collecten en giften is € 11.992,-- hoger dan begroot. 

Over de opbrengst van door te zenden collecten en giften moet worden opgemerkt dat de opbrengst 

van de doelcollecten (zoals vermeld op het collecterooster) ruim € 12.000 lager was dan de 

gemiddelde opbrengst in de jaren 2017, 2018 en 2019. Om de goede doelen niet te laten lijden onder 

lagere collecteopbrengsten, heeft de diaconie de opbrengst van elke doelcollecte aangevuld tot het 

gemiddelde van de opbrengst in genoemde jaren. Dit is gedaan vanuit de algemene middelen van de 

diaconie. 

 

Voor zover de opbrengst van de doelcollectes in 2022 is overgemaakt, is de opbrengst wel verwerkt 

in de jaarrekening 2021. Dat geldt ook voor de aanvulling uit de algemene middelen op die 

collecteopbrengsten (om op het gemiddelde van 2017, 2018 en 2019 te komen). De betreffende 

collecteopbrengsten en de aanvullingen daarop hebben dus invloed op het resultaat over 2021. Dat 

de opbrengst van door te zenden collecten en giften desondanks € 11.992,-- hoger is dan begroot 

heeft als oorzaak dat er in 2021 een noodhulpcollecte is gehouden. 

 

De uitgaven voor ‘Diaconaal werk plaatselijk’ zijn lager uitgekomen dan begroot, nl. € 5.928,-lager. 

Dit heeft een aantal oorzaken, bijvoorbeeld veel minder kosten bij het ouderenwerk. De meeste 

ouderenmiddagen zijn in ‘coronatijd’ niet doorgegaan. Dat geldt ook voor de jaarlijks bootreis. 

 

Normaal gesproken wordt een positief saldo van de jaarrekening besteed in het jaar volgend op het 

jaar waar de jaarrekening betrekking op heeft. In verband met de mogelijkheid dat er in 2022 

onvoorziene uitgaven worden gedaan voor hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, wordt het positieve 

saldo 2021 vooralsnog achter de hand gehouden. 

 



 


