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Financieel verslag over het jaar 2021 
 
Voor u ligt de jaarrekening 2021 van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de 
bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. 

Werkzaamheden Diaconie 
De gelden van de Diaconie zijn onder te verdelen in drie niveaus: 
Plaatselijk/regionaal zorgt de Diaconie voor: 

• zieken- en ouderenzorg; 

• de bloemen in de kerkdienst en de bezorging na afloop; 

• zorg voor gehandicapten en minder-validen;  

• ondersteuning van gemeenteleden die in financiële nood zijn komen te verkeren; 

• voedselbank; 

• jeugddiaconaat; 

• het inloophuis Putten; 

• PraatPaal Putten; 

• ondersteuning van projecten voor begeleid wonen en opvang voor dak- en thuislozen in de regio. 
 

Landelijk bestaat de bijdrage van de Diaconie hoofdzakelijk uit financiële ondersteuningen. Dit gebeurt 
hoofdzakelijk in de vorm van de afdracht van de voor die doelen gehouden collecten, maar ook door middel van 
eigen bijdragen en giften uit de algemene middelen.  
Een landelijk project wat we niet alleen met geld steunen, maar ook op andere wijze is de Kinderwinkel in Den 
Haag. Dit project steunt de Diaconie al meerdere jaren. Ook in 2020 is een grote groep kinderen uit Den Haag 
weer een dag op bezoek geweest op een boerderij in Putten. 
 
Wereldwijd bestaat de bijdrage van de Diaconie uit financiële ondersteuningen.  

Samenstelling Diaconie 
De samenstelling en de taakverdeling van de Diaconie is bij het sluiten van  2021 als volgt: 

naam:     hoofdtaak: 
Peter Sloof    - voorzitter  
Marius Vierwind   - secretaris 
Stoffel Bos    - penningmeester, vervangend voorzitter 
Jaquelie Torsius   - ouderenzorg  
Willie. Elhorst    - HVD, ouderenzorg, Dankdag en Kerstattenties, 2e secretaris 
Tineke Vrijenhoek   - chaletproject en gehandicaptenwerk 
Geanne Stoffer    - ZWO commissie  
Gijsbert Jan Doppenberg  - autorijdiensten, nabestaandenzorg 
Evert Esveld    - PR en communicatie 
Henny  Zwart    - DPP, schuldhulpverlening 
Matthijs Werrie    - Jeugddiaconaat 
Ria van Elten    - Jeugddiaconaat 

Daarnaast kent de Diaconie een aantal diaconaal medewerkers. 

Korte toelichting op de balans per 31 december 2021 
Deze jaarrekening geeft een  iets ander beeld dan vorige jaren. 

In deze jaarrekening zijn alle organen van bijstand (HVD, ZWO en Chalet gehadicapten) volledig 
geconsolideerd.. 

ACTIVA 

Begin 2015 is een bedrag van  € 10.000,= belegd bij Oikocredit. Deze organisatie verstrekt microkredieten in 63 
landen.  Inmiddels is de waarde van die aandelen iets gedaald, en geeft, door de lage rentestand, op dit 
moment geen rendement. 

In 2021 is de waarde gedaald met het bedrag van de beheerkosten.. 

De reserves zijn nu, door noodhulp e.d. weer teruggebracht naar een lager niveau. 

PASSIVA 
Dit jaar heeft de Diaconie een geconsolideerde winst van ruim € 700,=   
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Korte toelichting op de baten en lasten 2021 
In alle opzichten is, vanwege de pandemie een onvoorspelbaar jaar geweest. Het resultaat  van baten – lasten 
over het boekjaar 2021 bedraagt €  731,43  (positief) tegenover  een resultaat van 5.078,= (positief) in 2020.  
Inmiddels zijn alle geledingen (HVD, ZWO, Chalet) geïntegreerd. 

Baten 
De baten van de Diaconie bestaan uit de inkomsten van de reguliere collecten, giften per bank en kas en de 
inkomsten van de jaarlijkse zomeractie. (De kosten van de zomeractie worden door de Diaconie) 
Het niet meer beschikbaar zijn van acceptgirokaarten is opgevangen door een gerichte publiciteit over een 
aantal weken. 
De zomeractie is als volgt verdeeld: 

• 1/3 Plaatselijk diaconaal werk 

• 1/3 Een  regionaal/landelijk doel: De 2e Mijl (Amsterdam) 

• 1/3 Een wereldwijd doel:   Famecon1 (hulpverlening sloppenwijken Guatemala)  

Zomeractie Diaconie: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

            
Ontvangen bijdragen  7083 7.720 8.639 7333 9000 8250 9211 7202 8264 8055 7123 
            

Lasten 
VERPLICHTINGEN / BIJDRAGEN KERKELIJKE ORGANEN 
Het diaconaal quotum voor 2021 bedroeg € 2435 
Het diaconaal quotum is een jaarlijkse afdracht aan de PKN. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld over het 
“levende” geld wat binnenkomt. Levend geld is geld dat ontvangen wordt uit giften, bijdragen en collecten, wat 
niet direct een doel heeft meegekregen. 
 

Het Chalet voor Diaconale verhuur 
De verhuur van het chalet en vergoeding voor schoonmaak heeft € 9.580,= opgeleverd. Alle kosten, inclusief 
afschrijving bedroegen samen € 5.418,= Verschil: € 4.162,= Een behoorlijke winst dit keer.  
In 2020 was dat een verlies van € -4.609,= 
Dit heeft mede te maken met de hogere bezetting door het wegvallen van het chalet van de Gereformeerde 
kerk en de lagere impact van de Coronamaatregelen. 
 

Diaconaal Werk 
Aan direct diaconaal werk en doorgezonden collectes is in 2021 een bedrag besteed van € 55.086,= 
Dit is onder te verdelen in: 

• Plaatselijk 26%  

• Regionaal/Landelijk/overig 17% 

• Wereldwijd (Inclusief noodhulp)   57% 
          --------- 
Totaal   100 % 
 

De doelstelling die de Diaconie in haar beleidsplan heeft opgenomen is 30% plaatselijk, 30% 
Regionaal/landelijk en 40% wereldwijd. Vanwege de grote reservering die we gedaan hebben voor noodhulp in 
2022 ligt het percentage wereldwijd relatief hoog. 
We zien een oplopende trend voor plaatselijk, WMO gerelateerde bijdragen. Ook in 2021 hebben we 
bijvoorbeeld een aantal kledingpakketten afgegeven voor kinderen. 
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Balans   

   
  boekjaar vorig boekjaar 

Balans per 31 december 2021 2020 

Activa     

Onroerende zaken (Chalet) 26.175  28.151  

Beleggingen (Oikocredit) 9.790  9.810  

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 2.470  4.615  

Geldmiddelen 34.740  33.280  

totaal 73.176  75.855  

Passiva     

Eigen vermogen 62.935  62.203  

Bestemmingsreserves, fondsen 8.087  7.888  

Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.154   5.764  

totaal 73.176 75.855 

 

Baten en lasten in Cijfers     

        

   begroting  rekening rekening 

  2021 2021 2020 

Opbrengsten en baten       

Baten onroerende zaken (Chalet)  5.000   9.580  3.832  

Rentebaten en dividenden 50 0  2  

Opbrengsten levend geld 16.000 17.678  22.757  

Door te zenden collecten en giften  34.000  39.262  36.716  

totaal baten 55.050   66.520  63.307  

Uitgaven en Kosten    
Lasten overige eigendommen (Chalet)  4.285  3.442 6.485 

Afschrijvingen (Chalet)  2.200  1.976 1.976 

Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 400  122  313  

Verplichtingen/bijdragen andere organen 2.600   2.435  2.396  

Vergoedingen   94 488 

Kosten beh, admin. en archief (drukwerk) 1.350  1.543  2.216  

Rentelasten/bankkosten  350  626 549 

Diaconaal werk plaatselijk (rechtstreeks)*  13.150   13.242  13.911  

Diaconaal werk regionaal (rechtstreeks)* 150   515  100  

Diaconaal werk wereldwijd (rechtstreeks)*   2.433  424  

Afdrachten door te zenden collecten en giften* 34.000 39.262 36.716 
*Sinds 2019 heeft de PKN een andere boekhoudmethode  

   Uitgesplitst:          Diaconaal plaatselijk  
Diaconaal regionaal/landelijk  
Diaconaal wereldwijd  
Diaconale noodhulp  
Diaconaal overige bijdragen 

(2.000) 
(14.000) 
(15.000) 
(3.000) 

 

(1.233) 
(7.204) 

(27.949) 
(1.322) 
(1.554) 

(1.451) 
(8.325) 

(21.216) 
(4.193) 
(1.531) 

totaal lasten 58.485  65.690 65.575 

Saldo baten – lasten -/- 3.435 830 -/- 2.268 

Incidentele baten en lasten    
Incidentele baten (=overdr. saldi ZWO en HVD)  100 5.654 

Incidentele lasten  0 0 

totaal  100 5.654 

Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  -/- 3.319 997- 

Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  3.120 2.688 

totaal  -/- 199 1.691 

Resultaat -/- 3.435 731 5.078 


