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Aan onze gemeenteleden 

Algemene opmerkingen 

In 2021 is de totale reserve met € 2.454 toegenomen. De commissie van beheer is erg blij 

met het feit dat de inkomsten in het achterliggende jaar zo goed waren. Zowel de diaconie 

als ook de zending konden meer hulp bieden dan in andere jaren. Red Een Kind en de 

diverse projectcollectes hebben ondanks het ontbreken van reguliere collectes 

ondersteuning gekregen. We denken, dat we ook namens de diverse commissies spreken 

dat we blij zijn, dat hier voldoende ruimte voor was.  

Als jullie na het lezen van dit verslag nog vragen hebben, horen we die natuurlijk graag.  

Financiële bijzonderheden 

In het jaar 2021 hebben we weinig kerkdiensten kunnen houden aan de Grote Kerkstraat. 

Dat had tot gevolg dat veel predikanten zijn afgezegd. De kerkenraad heeft ons idee om de 

collecte’zakken’ van diaconie en zending en jeugdwerk en Red Een Kind te vullen met een 

bedrag van € 175,00 per keer dat er voor gecollecteerd wordt ten laste van de 

preekvoorziening. Dit besluit is tot en met 31-12-2021 geldig. In 2022 zal de kerkenraad zich 

opnieuw hierover buigen.  

Doel was om voldoende financiën te genereren, omdat de collectedoelen die door de 

gemeente werden overgemaakt ontoereikend waren om de uitgaven te kunnen doen. 

Inmiddels hebben velen van jullie de gewoonte opgepakt om de collectezak ook via 

overmaking van bedragen te vullen.  

Vooruit kijken 

De huur is het afgelopen jaar niet verhoogd door de verhuurder, de Remonstrantse 

gemeente. De commissie verwacht voor 2022 een gemiddelde huurverhoging. 

 

Frans Maris 

Penningmeester 

30 maart 2022 

 

Verantwoording 

van de financiën. 
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Financieel overzicht 
 

De resultatenrekening is uitgebreid met de collecteopbrengsten en de uitgaven die 

betrekking hebben op de collecteopbrengsten. U krijgt nu een beter inzicht in de 

opbrengsten van de projectcollectes, de collecte voor algemeen christelijke doeleinden en 

het jeugdwerk. De uitgavenpost is gecombineerd in ‘besteding collecteopbrengst’.  

 

De collectes en opbrengsten vaste giften c.q. uitgaven hebben wij vermeld in het overzicht 

om een ontwikkeling te laten zien over de jaren. We hebben de budgetten voor het 

afgelopen boekjaar toegevoegd evenals de budgetten voor het komende boekjaar 2022. 

Voor de collectes zijn dit jaar ook budgetten opgenomen. Uitgezonderd een budget voor 

projectmatig collecteren. De collectes zijn zichtbaar gemaakt maar zullen resultaten niet 

beïnvloeden, omdat de inkomsten vrijwel geheel overeen zullen komen met de uitgaven 

voor de bestede doelen.  

Bij de diaconie is een groot verschil tussen budget en daadwerkelijke uitgaven. Dat heeft 

vooral te maken met de acties die door de diaconie zijn gevoerd om extra ondersteuning te 

kunnen verlenen. Dankzij het feit, dat aan die oproepen gehoor is gegeven kon de diaconie 

extra doelen ondersteunen. Alle diaconale acties zijn ‘verantwoord’ via de wekelijkse 

nieuwsbrief.  

Onze kerkeliojk werker heeft 3 maanden meer gewerkt dan in 2020 en per 1 april heeft zij 

extra uren gekregen. De kerkenraad zal zich eind februari opnieuw buigen over continuering 

van de arbeidsovereenkomst.  

Heeft u nog suggesties ter verbetering? Laat het ons dan weten. 

. 



Pg. 03 
 

Jaarrekening  
   

 

Jaarrekening 

Overzicht financiële situatie 

• Balans 

• Resultaten 

 

Overzicht inkomsten in uitgebreide zin (Winst en verlies) 

• Opbrengsten 

• Uitgaven 

 

Overzicht van vermogenswijzigingen 

Onderstaand de wijzigingen in het vermogen over het boekjaar 2021 

Beschrijving Inkomen Uitgaven 1-1-2021 
31-12-

2021 

Rekg Courant 329008161        2.230   20.885 23.115 

Spaar Diaconie 1467718475               0   4.999 4.999 

Spaar Kerk      3290455564               3   35.381 35.384 

Kortl schuld /vordering loonkosten           221   778 999 

PLUS Eigen Vermogen   2.454     

Totaal 2.454 2.454 62.043 64.497 
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Balans en Resultaten 
 

 

 

 

Toelichting 

De kortlopende vordering is een balanspost die te maken heeft met de salarisverwerking en 

premiebetaling aan de belastingdienst.   

  

Balans per 31-12-2021 Activa  Passiva 

Materiele Vaste Activa 0 Eigen Vermogen 64.497 

Kortlopende vorderingen 999 Kortlopende schulden 0 

Liquide Middelen      

Bankrekening  Kerk         329008161 23.115    

Spaarrekening Kerk         3290455564 35.384    

Spaarrekening Diaconie  1467718475 4.999    

Totaal Activa 64.497 Totaal Passiva 64.497 
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Resultaten  
Budget 
2022 

Budget 
2021 

2021 2020 

Inkomsten   
 

    

Vaste giften Totaal 33.500 33.500 38.045 36.917 

Collecten Totaal 5.000 5.000 14.803 11.093 

Giften 0 0 0 0 

Rente 0 0 4 4 

  38.500 38.500 52.852 48.014 

Uitgaven      

Uitgaven Diaconie / 
Zending /Project etc 

7.500 7.500 17.651 15.753 

Preekvoorziening / 
Pastoraal werk 

18.000 16.000 20.566 14.568 

Huur en energie 8.000 8.000 7.405 7.698 

Th. St. Begeleiding / 
Stud. steun 

700 700 554 538 

Onkosten Gemeente 
leven 

1.500 1.500 401 520 

Afdrachten landelijk. 1.400 1.400 1.261 1.347 

Red een kind 500 500 845 980 

Diverse onkosten 150 150 0 90 

Drukwerk 
Kantoorbehoeften/ 
abonn. 

1.000 1.000 551 692 

Loonadministratie 500 500 547 319 

Assurantie premies 500 500 534 492 

Bankkosten 100 100 83 83 

  40.000 38.000 50398 43.080 

Resultaat 1.500 500 2.454 4.934 
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Notities bij jaarrekening 

Rapportages 

Om inzicht in de cijfers te geven hebben wij de balans en resultatenrekening met begroting 

opgenomen in dit verslag. De balansposten zijn toegelicht met een verklaring. 

Vorderingen en bezittingen 

Er zijn geen langlopende vorderingen. De activa-zijde van de balans bestaat alleen uit 

banktegoeden en een vordering loonkosten. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2021 €  64.497.  In het boekjaar 2021 is er 

€  2.454  toegevoegd aan het vermogen.  

Aandachtspunten 

De begroting voor 2022 geeft een tekort van € 1.500. De commissie van beheer heeft voor 

2022 het niveau van de inkomsten voor diaconie, zending en project volgens regelmaat 

ingeschat. Deze coronajaren zien we bijzondere uitkomsten, die vooraf moeilijk ingeschat 

kunnen worden. .  

Bewaking Inkomsten 

Zoals in het afgelopen jaar 2021 zal de penningmeester ook in 2022 de kerkenraad en de 

gemeente op de hoogte brengen inzake de financiële situatie, wanneer daar vragen over 

zijn. Maar ook als de commissie zelf aanleiding hiervoor ziet zullen we jullie informeren via 

nieuwsbrief of kerkblad. Stel gerust uw vragen aan de commissie. Wij zullen proberen om ze 

te beantwoorden.  

Verplichtingen 

Verplichtingen die we als gemeente zijn aangegaan: 

• huur van het kerkgebouw 

• arbeidsovereenkomst kerkelijk werker Maaike Messelink 

• verplichte landelijke afdrachten 

Als u bereid bent 
mee te doen, wordt 
niet verwacht dat u 
geeft van wat u niet 
hebt, maar van wat 
u hebt.                    
2 Korintiërs 8 : 12
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Verslag van de kascontrole commissie 
1. Goedkeurende kascontrole verklaring 

2. Algemene opmerkingen en adviezen 

 

 

Verklaring kascommissie 

  

Ondergetekende(n): 

  

Ron Otten-Braakman 

Het Lot 7 

7991 TE  Dwingeloo 

 

en 

 

Bart Wraakman 

De Vorrelvenen 8 

7991TP  Dwingeloo 

  

 

  

Verklaren hierbij alle stukken en bescheiden, betrekking hebbende op het boekjaar 

over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en de balans per 

31 december 2021 van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Hoogeveen, te hebben 

gecontroleerd en akkoord bevonden. 

  

De kascommissie verzoekt de kerkenraad om de penningmeester décharge te  

verlenen voor de uitgevoerde financiële administratie over de periode  

01-01-2021 tot en met 31-12-2021. 

 

Hoogeveen, 30 maart 2022 

 

Naam (namen) en handtekening(en): 

 

Ron Otten-Braakman: …………………………………… 

 

 

Bart Wraakman: …………………………………………….. 

 

 

Adviezen. 

Wij adviseren als kascommissie per halfjaar een overzicht naar de kerkenraad te sturen, 

zodat de kerkenraad eventueel gedurende het boekjaar financieel kan bijsturen. 
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Contactinformatie 
 

 

Frans Maris 

Penningmeester 

Tel +31(528) 235164 

frans@marishome.nl 
 

Henk Wemekamp 

Lid Commissie van Beheer 

Tel +31 (528) 235505 

mr.hjw@kpnmail.nl 

    

    

 

Ron Otten-Braakman                    

Lid Kascontrolecommissie 

Tel +31 (528) 235505 

mr.hjw@kpnmail.nl 
 

Bart Wraakman 

Lid Kascontrolecommissie 

Tel +31 (593) 522853 

gerbenagnitha@kpnmail.nl 

    

Contactgegevens 

  

https://ngk-hoogeveen.nl 

Nederlands Gereformeerde Kerk 

Bilderdijklaan 109 
7901 JD  Hoogeveen 

Tel 06-45927664 


