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Toelichting jaarrekening 2020 van de Diaconie Kandelaarkerk te Heemse 

 

Inleiding 

Hierbij bieden wij u de cijfers van de diaconie over het jaar 2020 en de begroting voor het jaar 2021 aan. Het 

afgelopen jaar mochten wij met uw bijdragen financiële hulp en ondersteuning bieden aan onze naasten, die dit 

nodig hadden. Dit gebeurde zowel binnen de eigen kerkelijke gemeente als (ver) daarbuiten. Veel financiële 

middelen zijn gegaan naar organisaties die zich inzetten voor hulp aan onze (verre) naaste. Mensen die getroffen 

zijn door natuurrampen of oorlogsgeweld en dan vaak moeten leven onder uitzichtloze en moeilijke 

omstandigheden. Zij mogen ervaren dat er organisaties zijn die helpen om de levenssituatie een stukje dragelijker 

te maken. Wij vragen of de Here dit werk wil zegenen en ons wil stimuleren, een ieder naar vermogen, hieraan 

een steentje bij te dragen.   

 

Resultaat 2020 

De diaconie heeft het jaar 2020 afgesloten met een overschot van € 6.305,--.  Vooral het fors hogere bedrag van 

de ontvangen giften (bijna € 11.000,-- meer ten opzichte van de begroting) droeg bij aan dit positieve financiële 

resultaat. Onderstaand geven wij een toelichting op de meest in het oog springende posten. 

 

Collecten  

De opbrengst van de collecten over 2020 (regulier en avondmaal) bedroeg totaal € 22.298,--. Dit is slechts 5% 

lager vergeleken met het begrote bedrag van € 23.500,--. Tegen de achtergrond dat in verband met de Corona 

maatregelen 1 avondmaalcollecte geen doorgang kon vinden is dit een sterk meevallend resultaat. 

Voor 2021 is in goed overleg met de CBB het aantal collecten opnieuw vastgesteld op 11 collecten.  

 

Biddagcollecte 

De biddagcollecte heeft € 906,-- opgebracht. Dit bedrag is overgemaakt aan Stichting Bootvluchteling.  

 

Dankdagcollecte 

De opbrengst van de dankdagcollecte bedroeg € 9.043,--. Dit bedrag is ieder voor een gelijk deel overgemaakt aan 

Stichting CRR voor noodhulp Moria en Stichting Red een Kind voor christelijk noodhulpcluster Beiroet.  

 

Deurcollecte Diaconaal project Gevangenenzorg 

Op zondag 8 maart is in beide morgendiensten aandacht geschonken aan het diaconaal project Gevangenenzorg. 

Ook is er deze zondag een deurcollecte gehouden. Totaal kon er een bedrag van € 1.770,-- worden overgemaakt 

ter ondersteuning van het werk van Stichting Gevangenenzorg. 

 

Ondersteuning gemeenteleden 

De ondersteuning aan gemeenteleden bedroeg in 2020 totaal  € 6.389,--. Dit bedrag is nagenoeg gelijk aan het 

begrote bedrag van € 6.500,--.  

 

Goede doelen 

Verschillende organisaties die zich inzetten voor onze (verre) naasten die op hulp van derden zijn aangewezen 

hebben een bijdrage van de diaconie ontvangen. Totaal is in 2020 een bedrag van € 13.600,-- overgemaakt. Voor 

het diaconaal project Gevangenenzorg is in 2020 een bedrag van € 1.000,-- overgemaakt. Ten opzichte van de 

begroting is € 4.600,-- extra overgemaakt aan organisaties, die zich inzetten voor onze hulpbehoevende naaste.  
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Resultaatbestemming 2020 

Het positieve resultaat over 2020 bedraagt € 6.305,--. De diaconie houdt er rekening mee dat in verband 

met de economische en financiële gevolgen van de Corona-crisis in 2021 mogelijk een extra beroep op 

de ondersteuning wordt gedaan. Met het oog hierop wordt € 6.000,-- van het overschot toegevoegd aan 

de bestemmingsreserve ondersteuning. Het restant ad € 305,-- wordt toegevoegd aan het Eigen 

Vermogen. 

 

Eigen Vermogen 

Het Eigen Vermogen per 31 december 2020 is ten opzichte van 2019 met € 305,-- toegenomen. Het Eigen 

Vermogen van de diaconie voldoet aan de aanbevolen buffer van het Diaconaal Steunpunt. 

 

Verloop Eigen Vermogen       

Saldo per 31 december 2019    €    43.172  

      

Bij:  Toevoeging deel positief resultaat 2020  €     305    

      

Saldo per 31 december 2020      €    43.477  

 

Verloop Bestemmingsreserve Ondersteuning       

Saldo per 31 december 2019    €    15.718  

     

Bij: Toevoeging deel positief resultaat 2020  €    6.000     

      

Saldo per 31 december 2020      €    21.718  

 

Verloop Erfenis zr. E. Anholts-van den Berg       

Saldo per 31 december 2019    €      3.000  

      

Af:  Jaarlijkse bijdrage Seniorencommissie  €    1.000     

      

Saldo per 31 december 2020      €      2.000  

 

Verloop bestemmingsreserve Seniorencommissie       

Saldo per 31 december 2019    €       2.368  

      

Bij:     

- Bijdrage uit erfenis zr. E. Anholts-van den Berg  €    1.000     

- Bijdragen seniorenbijeenkomsten 2018/2019  -        552    

   €    1.552       

Af:     

Kosten nieuwjaarsbijeenkomst en overige kosten  €       182     

Saldo per 31 december 2020      €       3.738  

 

In verband met Corona konden een aantal seniorenbijeenkomsten geen doorgang vinden. Hierdoor 

vallen de kosten lager uit. 


