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2 Verslag van het college van diakenen
Corona jaar 2020
Het jaar heeft zich gekenmerkt door:
•
•
•
•
•

start Corona in maart 2020
beperkte kerkdiensten in het bijzijn van gemeenteleden
opzetten kerkdiensten via kerkomroep
collecte kon heel beperkt worden gehouden in de kerk, dus een mindere opbrengst
afspraak gedurende Corona elk collectedoel €600 te betalen i.p.v. de verdrievoudiging
van de collectegelden (het wel hoger indien er meer in de kerk en op de bank werd
overgemaakt voor het bepaalde doel)

Balans
Alle onbebouwde eigendommen zijn gewaardeerd tegen de fiscale normwaarde (nieuwe regel
PKN). Hierdoor is de balanswaarde met een enorm bedrag toegenomen (bijna +€7,1 miljoen).
Hierdoor is het eigen vermogen ook verder gegroeid naar €10,9 miljoen.
In de beleggingen is één grootboek contract SKG van €50.000 vrijgekomen en op de lopende
rekening geboekt. Vandaar ook een toename van onze middelen.
Op de balans staat verder nog een garantstelling voor de stichting De Koepel. In 2021 zal
duidelijk moeten worden of deze garantstelling nog nodig is.
Staat van baten en lasten
De opbrengsten zijn lager dan in 2019(en ook als begroot).
Het verschil wordt vooral veroorzaakt door lageren opbrengsten uit beleggingen. Één van de
beleggingen, Rabobank ledencertificaten heeft niet uitgekeerd in 2020 (advies van De
Nederlandse Bank). Wel is er een stockdividend uitgekeerd van €9.100 aan het einde van het
jaar. Normaal hadden we een opbrengst van €12.000 per jaar. Verder moet er tegenwoordig
betaald worden om een saldo aan te houden bij de verschillende banken. Tevens was er €2.000
minder opbrengsten uit collecten.
De uitgaven waren vrijwel gelijk aan 2019. Wel zijn er verschillen in de onderliggende kosten.
Zo is er voor kerk en kerkelijke activiteiten minder uitgegeven (-€1.500). Verder is er diaconaal
buitenland €6.000 meer uitgegeven. O.a. €1.000 meer kosten Adoptiefonds (minder opbrengsten
collecten / per bank) en aanvulling collecten.
Ook hebben wij in 2020 een heel ziek meisje uit Hoorn geld gegeven voor een operatie in Spanje
(help Esmee). Totaal is hiervoor €10.000 betaald.
Eind 2020 is tevens het akkoord gegeven om de kerk-TV mogelijk te maken (mee te financieren)
en dat is ook weer een mooie ontwikkeling die een paar gemeenteleden met veel enthousiasme
hebben opgepakt en ook gerealiseerd.
Totaal is er in 2020 €7.786 meer uitgegeven dan er is ontvangen aan gelden.
Het verlies zal t.l.v. algemene reserve komen van de diaconie.
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Vergaderingen
afgelopen jaar is er minder vergaderd dan gebruikelijk is (10x per jaar - maar nu beduidend
minder).
Er is in de vergaderingen in 2020 ook minder aandacht geweest voor de verschillende projecten,
behoudens dat de 70 plus maaltijd wel kon doorgaan. Er is geld voor een nieuwe project van het
straatpastoraat / HWK gegeven (Warm Onthaal). Totaal is hier in 2020 €6.000 voor beschikbaar
gesteld.
Verder waren er wel enkele aanvragen, zoals het kunnen ondersteunen van mensen die met heel
weinig geld moeten rondkomen. Hiervoor zijn cadeaubonnen Deen aangeschaft welke worden
uitgegeven naar inzicht van betreffende medewerkers van Gemeente Hoorn (€1.300).
De laatste vergaderingen hebben we getracht online te houden, maar bleef tot het kort bespreken
van de lopende zaken. Dit, zodat deze zaken wel door konden gaan. Al moesten bepaalde
nieuwe initiatieven ook weer wachten totdat er weer een afspraak kan worden gemaakt om
betreffend project te bespreken in de vergadering.
De begroting voor 2021 is ook weer door de kerkenraad goedgekeurd. Hierin is meer opgenomen
om enkele duurzame beleggingen in 2021 te verrichten. Lees "meer met ons geld doen", zodat we
ook meer aan verduurzamen kunnen doen.
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