
















































 

 

 
Van de penningmeester 
 
Deze toelichting op de jaarrekening schrijf ik u als penningmeester na een roerig jaar waarin er voor de COVID-
19 pandemie een hoofdrol was weggelegd. In de begroting voor 2020 was een resultaat voorzien van EUR 0 en 
dat hebben we ondanks de gevolgen van de pandemie bijna weten te behalen met een beperkt negatief 
resultaat van 12.886 EUR. De pandemie is niet ongemerkt aan ons voorbijgegaan en dat is in de verschillende 
posten van het resultaat terug te zien. 
 
Hieronder licht ik de belangrijkste verschillen met het jaar 2019 en de begroting 2020 toe. De details voor het 
vergelijk met 2019 en met de begroting is in de staat van baten en lasten van de jaarrekening terug te vinden. 
 
Baten 
De totale baten zijn ten opzichte van 2019 gedaald met ruim 30.000 EUR. De verhuurinkomsten zijn met 54.000 
EUR gedaald dankzij de pandemie. De toename in de gemeente inkomsten periodieke bijdragen en collecten 
zijn ondanks de pandemie gestegen met 24.000 EUR. Voor dat laatste zijn we erg dankbaar. 
Voor 2020 waren de baten begroot op 623.000 EUR en de realisatie kwam met de geschetste situatie uit op 
602.000 EUR. 
 
Lasten 
De lasten over het afgelopen jaar zijn van hetzelfde niveau als in 2019 (ruim bijna 545.000 EUR). Tussen de 
verschillende posten binnen deze categorie zitten verschuivingen. Er is een toename van de kosten in het 
pastoraal werk o.a. als gevolg van de komst van de 2e predikant en de kosten voor het kerkelijk bureau en de 
kosters door meer inzet en werktijd als gevolg van de corona maatregelen. De kosten van het monument dalen 
in totaal voornamelijk als gevolg van minder onderhoudskosten.  
Voor 2020 waren de lasten begroot op 548.000 EUR en de realisatie kwam uit op 543.000 EUR. 
 
Rentebaten, koerswinsten en legaten 
Het rente- en koersresultaat was 38.000 EUR negatief, in 2019 was dat nog 241.000 EUR positief. In 2020 
hebben we 14.000 EUR aan legaten ontvangen. 
 
De soepele wijze van het tot stand komen van deze jaarrekening is mede te danken aan al het werk van mijn 
voorganger Dirk Dotinga en de fijne samenwerking met onze administrateurs.  
 
Irma Neleman 
Penningmeester Kloosterkerk 
 
 


