Toelichting bij de begroting 2021 CvD
De begroting 2021 is opgesteld in de wetenschap dat wij vanwege de COVID-19 pandemie in een
onzekere tijd verkeren, waardoor de inkomsten aan de batenkant onzeker zijn. Binnen het College
van Diakenen (CvD) is echter besloten om aan de lastenkant niet te voorzichtig zijn in de bijdragen
aan het diaconale werk op het gebied van helpen dichtbij en helpen ver weg.
In de jaarrekening 2019 is namelijk te lezen dat het vermogen van het CvD dermate groot is dat
het verantwoord is om een aantal bijdragen voor 2021 te verhogen. In 2021 zal het CvD een
definitief besluit nemen m.b.t. de minimale hoogte van de reserves.
Hieronder volgt voor een aantal opvallende posten een korte toelichting.
83 Opbrengsten levend geld
Deze post is € 5.895,- lager begroot vanwege de aanname dat de toezeggingen van
gemeenteleden lager zullen zijn i.v.m. mogelijke onzekere financiële situaties als gevolg van de
COVID-19 pandemie. Bovendien is de verwachting dat de kerkdiensten ook in 2021 nog niet in
normale vorm zullen plaatsvinden, hetgeen gevolgen heeft voor de collecteopbrengsten.
84 en 53 Door te zenden collecten en giften
Het bedrag van de door te zenden collectes is € 1.600,- hoger begroot dan in 2020, waarmee de
hoogte meer in lijn ligt met het daadwerkelijke bedrag dat in 2019 ontvangen en doorgezonden is.
47 Kosten beheer, administratie en archief
De verhoging van deze post wordt voornamelijk veroorzaakt door de inhuur van externe
ondersteuning op financieel gebied voor een bedrag van € 2.000,-.
51 en 52 Diaconaal werk regionaal, landelijk, wereldwijd
Het CvD erkent vanuit haar missie en visie het belang van een aantal diaconale initiatieven en
doelen en heeft daarom de bijdrage aan een aantal van deze doelen verhoogd met een
totaalbedrag van € 7.650,-.
Tot slot
Het resultaat van de begroting 2021 komt hiermee op € -15.670,-. Hiermee is een eerste stap
gezet om de aanwezige reserves aan te wenden voor het doel waarvoor de bijdragen bestemd
zijn.

