Jaarrrekeningen Diaconie en Kerk 2020

Via onderstaande links kunt u de verkorte versies van de jaarrekeningen van Diaconie en
Kerk over 2020 inzien. Normaal worden ze toegelicht op een gemeenteavond, maar door de
corona-situatie en de problemen met het houden van vergaderingen hebben we besloten u
op deze manier te informeren. Hieronder vindt u een korte toelichting op de belangrijkste
punten uit de jaarrekeningen. Als u vragen hebt of als u het uitgebreide rapport wilt inzien,
kunt u dat doen via een mailtje naar secrkrm@oosterhesselen-pkn.nl of telefonisch bij
ondergetekende op 0524-581677.
Vriendelijke groeten namens Diaconie en Kerkrentmeesters,
Joop Slaa

Toelichting jaarrekening Diaconie:
Door corona en het missen van vele kerkdiensten in 2020 en de bijbehorende inkomsten is
de jaarrekening in onbalans. Er is echter besloten dat de goede doelen niet onder deze
situatie mogen leiden en daarom hebben we ongeveer net zoveel uitgegeven aan diaconale
doelen als aangegeven op de begroting 2020. Voor de duidelijkheid is er aan de uitgaven
kant een extra regel bijgekomen in de vorm van een nieuwe post Diaconaal werk
regionaal/landelijk. Regionaal betekent buiten onze eigen gemeente. Het eindresultaat van
de jaarrekening is een tekort van bijna € 1900,-.
De keuze om dit te kort te accepteren heeft deels ook te maken met het in één keer aflossen
van de langlopende lening door de Hadassa-hoeve. Hierdoor zijn de actief beschikbare
geldmiddelen vergroot.
Door het opnieuw missen van veel diensten in 2021 zal ook dit jaar naar verwachting niet
geheel in balans zijn.

Toelichting jaarrekening Kerk
Effecten van corona zijn ook aanwezig in de jaarrekening van de kerk. Dit betreft o.a. minder
inkosten uit verhuur en collecte-opbrengsten, maar daar tegenover staat bijvoorbeeld weer
minder kosten voor gastpredikanten. Gezien over het hele jaar is het effect hiervan op het
uiteindelijke resultaat gering. Wat nog wel opvalt zijn de iets lagere inkomsten van levend
geld, maar het is niet duidelijk of dit verband houdt met corona.
Aan de lastenkant valt het duidelijk lagere bedrag voor pastoraat op. We bijna heel 2021
onze voormalige predikant o.a. in verband met ziekte hebben moeten doorbetalen, maar
daar tegen over staat dat we van de verzekering i.v.m. ziekte ontvangen. Hiertegenover
staan de iets hogere kosten voor onderhoud kerk, inclusief een dotatie voor onderhoud,
pastorie en kosten voor administratie/beheer. De dotatie voor onderhoud betreft een
reservering voor groot onderhoud aan kerkgebouw over enkele jaren.
Op basis van dit alles is er een positief saldo van bijna € 2200,-.
Anders aan deze jaarrekening zijn de incidentele baten en lasten. De incidentele baten
bestaan voor het grootste gedeelte aan de door de PKN verplichte herwaardering van
onroerend goed (onze “pastorie”) en een gift voor onze kerk vanuit Hervormd Schoonoord.
De incidentele lasten bestaan uit een gerichte uitgave voor audiovisuele middelen op basis
van de genoemde gift en een overlopende administratieve post uit 2019. Deze heeft te
maken met het overgaan op de uitvoering van de administratie door KKA (Kantoor voor
Kerkelijke Administratie – vestiging Emmen-Mariënberg.
De verwachting voor 2021 is ook onzeker, maar we zullen naar verwachting wel met positief
saldo afsluiten.

