
 

 

 

 

 

Jaarrekening 2020 

Wijkkas 

Grote Kerk Vlaardingen 

  



Inleiding 
Elk jaar wordt er een jaarrekening van de Wijkkas opgesteld om het geldelijk beheer van 

deze kas te verantwoorden. Het doel is om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de 

bestedingen en de inkomsten in de Wijkkas. Het gaat hierbij om de wijkkas van de 

Protestantse wijkgemeente Grote Kerk (PWGK) te Vlaardingen. 

Uitgangspunten 
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

- De rekening van de Jeugdclub/honk maakt geen deel uit van deze rekening. 

- De rekening gaat uit van het kalenderjaar. Uitgangspunt is de boekingsdatum. Er is 

geen rekening met jaar overstijgende verplichtingen of kredieten. Wel is er dit jaar 

rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag die anders de rekening en de 

balans te erg zou vertekenen. Hier wordt bij de balans nader op ingegaan. 

- De rekening is exclusief het wijkinvesteringsfonds. 

 

  



Rekening 

 

 

Toelichting rekening 
Er wordt post voor post een toelichting gegeven zodat u een goed beeld krijgt van inhoud 

van de verschillende posten. 

Rekening Wijkkas 2020 rekening rekening Begroting Begroting

Lasten 2020 2019 2020 2021

Kerkdiensten/wijkavonden 2.188,15€    2.017         1.800        1600

Consumpties 202,49€      384            800          700

Kringwerk/catechese 422,45€      517            500          500

Attenties/bloemengroet 915,42€      380            800          800

Jeugdwerk 1.318,42€    1.427         1.600        1600

Onkosten De Dijk 569,96€      311            500          500

Drukwerk -€            237            200          200

Onderhoud apparatuur en liturgieën 997,75€      1.485         1.600        1200

Scribaat 221,34€      61              100

Kinderdienst 675,92€      565            500          500

Evangelisatie 784,48€      1.040         700          700

Telefoonkosten en internet/cursussen 1.086,44€    1.037         900          800

Abonnementen/boeken 1.103,90€    212            100          700

Beroepingswerk -€            731            600          500

Doorgireren aan derden 1.184,00€    2.337         500          500

in passiva opgenomen voor doorgireren 37,00€        

Sticks voor de wijkdiaconie 272,50€      258            300          100

Bankkosten 147,65€      178,41 200          200

Diversen -€            29              200          100

Totaal lasten 12.128        13.206       11.800      11.300   

rekening rekening Begroting Begroting

Baten 2020 2019 2020 2021

Giften 9.733,73€    8.065         6.000        6500

50% wijkkascollecten 798,97€      1.353         1.300        1200

Giften voor attenties -€            -                500          500

Koffiepot -€            -                

Kinderdienst 416,90€      353            300          300

Catechisatiebus -€             -                

Kringwerk / wijkavonden / cat. 38,00€        287            

Bloemengroet -€            -                

Oud papier 579,92€      517            800          500

Doorzendgiften 1.221,00€    2.224         500          500        

Sticks samen met de wijkdiac. 333,00€      726            600          200

Diversen 15,50€        17              0

Totaal baten 13.137        13.544       10.000      9.700     

Saldo 1.009          -     338            1.800-        1.600-     



Kosten 

Kerkdiensten/wijkavonden: Hierop staan kosten voor kerkdiensten en wijkavonden zoals: 

kaarsen, catering, sprekers. 

Consumpties: Hierop zijn alle kosten geboekt van koffie, thee, koek en drinken voor het 

koffie drinken in de kerk en voor de Dijk. 

Kringwerk/cathegese: Materialen en andere kosten voor het kringwerk en de cathegese. 

Attenties/bloemengroet: Cadeau’s, kerstpakketten en de speciale bloemengroet. 

Jeugdwerk: Bijdrage aan het jeugdwerk, met name de Jeugdclub.  

Onkosten De Dijk: De glazenwasser en kleine benodigdheden voor de Dijk. 

Drukwerk: Deze post is bestemt voor extern drukwerk (geen liturgiën). 

Onderhoud apparatuur en liturgieën: Alle kosten voor de zondagsbrief, papier toners, en 

kosten aan de printer maar ook drukwerk (liturgieën) bij de Bethelkerk.  

Scribaat:  Kosten voor kaarten, postzegels e.d. 

Kinderdienst: Kosten voor de kinderdienst zoals boekjes, teken en knutsel materiaal. 

Evangelisatie: Vooral kosten voor de Vakantie Bijbelweek en een bijdrage aan de IZB. 

Telefoonkosten/internet: Kosten voor telefoon en internet aansluiting en webhosting. 

Abonnementen/boeken: Boeken benodigd voor verdieping en versterking van de 

kerkenraad, licenties en software abonnementen voor het uitzenden van liedteksten. 

Beroepingswerk: Kosten die gemaakt worden voor het beroepingswerk. 

Doorgireren aan derden: Inkomsten die voor diaconale doelen bestemd waren.  

Sticks voor de wijkdiaconie: Inkomsten uit de USB sticks worden 50/50 verdeeld tussen 

wijkkas en diaconale wijkkas. 

Bankkosten: Kosten voor het betalingsverkeer.  

Diversen: Niet indeelbare kosten. 

 

Inkomsten 

Giften: Algemene giften 

50% wijkkascollecten: Van de reguliere collecte voor de wijkkas gaat 50% naar de Wijkkas 

en 50% naar het wijk investeringsfonds. 

Giften voor attenties: Post waar voor giften voor een afscheidscadeau of een speciale actie 

op geboekt kunnen worden. 

Koffiepot: Giften bij het koffiedrinken. 



Kinderdienst: Collectenopbrengsten van de kinderdienst bestemd voor onkosten 

kinderdienst die uit de Wijkkas betaald worden. 

Catechesatiebus: Inkomsten uit collectes bij categese groepen. Deze post zal volgend jaar 

samengevoegd worden met Kringwerk/wijkavonden/Cat. 

Kringwerk/wijkavonden/Cat: Collecte inkomsten bij kringwerk en wijkavonden. 

Bloemengroet: Inkomsten naar aanleiding van de speciale bloemengroet. Deze post kan 

volgend jaar vervallen. 

Oud papier: Inkomsten van de oud papier actie elke 1e zaterdag ochtend op de Zomerstraat. 

Doorzendgiften: Inkomsten die voor diaconale doelen bestemd waren. 

Sticks samen met de wijkdiaconie: Inkomsten uit de USB sticks worden 50/50 verdeeld 

tussen wijkkas en diaconale wijkkas. 

Diversen: Niet indeelbare inkomsten. 

Balans 

 

De balans geeft een overzicht van het bezit van de wijkkas. Er is geen rekening gehouden 

met inventaris van o.a. de Dijk en de grote Kerk. Wel worden er kleine aankopen ten laste 

van de wijkkas gebracht maar voor grote aankopen moet het investeringsfonds 

aangesproken worden. Er wordt vanuit gegaan dat het vermogen in het investeringsfonds 

voldoende is grotere inventaris vervangingen. 

De continuïteitsreserve is er om de financieel de voortgang van het werk te kunnen borgen. 

De helft van de begrote (€ 11.300 in 2020) kosten zijn een goede minimale omvang voor de 

continuïteitsreserve.  

In de Balans van 2020 zijn twee bijzonderheden. Ten eerste is er de post overige tegoeden. 

In 2020 heeft T-Mobile ons € 209 teveel in rekening gebracht. Dit heeft T-Mobile ons begin 

2021 terug gegeven. Ten tweede blijkt ook dit jaar bij het opmaken van de rekening dat de 

(wijk)diaconie nog iets tegoed heeft. Dit is ook begin 2021 aan de (wijk)diaconie over 

gemaakt.  

Activa 2020 2019 Passiva 2020 2019

Saldo girorekening ING 2.165€        1057,01 Eigen vermogen

Saldo spaarrekening ING 376€           376€         continuïteits reserve 5.650€        5.000€    

Saldo rekening Courant 6.307€        6.175€       vrije reserve 3.339€        2.980€    

subtotaal EV 8.989€        7.980€    

Kas 40€             547€         Schulden

Overige tegoeden 209€           Diaconie 10€            -€           

Wijkdiaconie 98€            175€       

9.097€        8.155€       9.097€        8.155€    



Analyse 
Er is in 2020 een licht positief resultaat waarvan de omvang zodanig is dat gezegd kan 

worden dat de uitgaven en inkomsten in balans zijn. Door de Corona maatregelen zou je een 

aanmerkelijk lagere omzet verwacht maar hoewel er aanmerkelijk minder activiteiten zijn is 

de omzet maar beperkt gedaald. Het geld is dus aan andere zaken besteed, dit zijn o.a. 

schoonmaakmiddelen en software licenties voor de uitzendingen. De overschrijding op de 

post abonnementen en boeken valt hieraan toe te schrijven. De licentie post die we altijd al 

voor De Dijk moesten betalen komt nu ook ten laste van deze post en niet meer ten laste van 

de post kerkdiensten, wijkavonden. Wel komen de schoonmaakmiddelen ten laste van deze 

post.    

Bij het opstellen van de cijfers bleek dat niet alle giften die bestemd waren voor de 

(wijk)diaconie ook daarna overgemaakt waren. In de balans zijn deze bedragen als schulden 

opgenomen.  

In 2020 is voor de Grote kerk de overstap gemaakt van KPN naar T-Mobile. Dit is niet zonder 

slag of stoot gegaan en ook bij het opmaken van de rekening bleek dat T-Mobile teveel 

kosten had afgeschreven. In de balans zie je dat terug in de activa overige tegoeden.     

  

 

 


