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Doetinchem 

 

 

 

 

 

 Doetinchem, 12 mei 2021 

 

 

 

 

Geachte college, 

 

Hierbij breng ik u verslag uit omtrent de werkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening 

2021 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem. 

 

Opdracht en verantwoording 

 

Ten einde te voldoen aan wettelijke en kerkordelijke verplichten heeft de Diaconie van de PGD 

een administratie gevoerd. Deze administratie bestaat uit drie delen, namelijk die van de 

wijkgemeente Hofkerk, wijkgemeente PGD en Verhuellfonds.  

De dagelijkse administratie is wat betreft de wijkgemeente Hofkerk door een vrijwilliger 

gevoerd en wat betreft de wijkgemeente PGD en het Verhuellfonds door het kerkelijk bureau in 

nauwe samenspraak met de penningmeesters. 

Uit de drie administraties zijn financiële verslagen opgeteld. Deze verslagen zijn tot één 

jaarrekening geconsolideerd. Deze ligt hiervoor. De drie overzichten hebt u als bijlagen 

ontvangen. 

 

Resultaat 

 

De staat van baten en lasten geeft een saldo van € 43.834 aan, vorig jaar negatief € 37.243. 

 

Financiële positie 

 

De balans per 31 december 2021 sluit met een vermogen van € 1.418.544 (vorig jaar  

€ 1.352.563). 

In 2021 is een herwaarderingsreserve gevormd van € 751.779. Deze is opgenomen in het eigen 

vermogen. Deze reserve is gevormd op grond van een richtlijn van het Generale College voor 
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de Behandeling van Beheerszaken. Geadviseerd wordt de gronden te waarderen volgens de 

normen van de Belastingdienst voor verpachte gronden in de inkomstenbelasting. 

 

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, doch ben uiteraard tot het 

geven van toelichting gaarne bereid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

D.G.A. Stouten 
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Balans per 31 december 

          2021            2020           

  

 €   €   €  €   

    

 

Activa 

  

Materiële vaste activa 

  Onroerende goederen 771.302  771.302 

  Installaties 2.484  3.312 

 ---------  --------- 

  773.786  774.614 

Financiële vaste activa 

 Aandelen   22.141 

 Uitgegeven lening 28.873  40.831 

 ---------  --------- 

  28.873  63.242 

 

 Vlottende activa 

   Lopende vorderingen 4.887  1.587 

 -------  ------- 

  4.887  1.587 

 Liquide middelen  

  Banken 688.953  592.235 

 ----------  ----------- 

  688.953  592.235 

 

  ------------  ------------ 

  1.496.499  1.431.678 

  =======  ======= 
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           2021           2020 

    

    €   €   €   €   

    

 

Passiva 

 

 Vermogen 

  Algemene reserve  643.868  600.784 

  Herwaarderingsreserve gronden  751.779  751.779 

  Reserve inzake World Servants Doetinchem 22.897 

  ------------  ---------- 

  1.418.544  1.352.563 

 

 Fondsen 

  Verhuellfonds  68.298  67.548 

   

 

 Lopende schulden  

  Crediteuren 3.872  5.806 

  Gelden van derden 5.785  5.761 

 -------  ------- 

  9.657  11.567 

 

 

 

  ------------  ------------ 

  1.496.499  1.431.678 

  =======  ======= 
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Staat ven baten en lasten   

 2021             2020            

     

 €  €  € € 

 

Baten 

 

 Onroerende zaken  20.127  21.815 

 Resultaat bij verkoop gronden  12.417 

 Rente en dividenden  neg.        8  240 

 Resultaat bij verkoop beleggingen  23.299 

 Levend geld  42.467  37.626 

  ---------  --------- 

  98.302  59.681 

 

Doelstellingen 

 

Afschrijvingen 828  828 

Diaconaal werk dichtbij 26.266  62.167 

Diaconaal werk wereldwijd 10.161  13.177 

Laagdrempelige kerk 110  719 

Publiciteit 1.310  86 

Bijdragen andere organen 6.708  7.347 

 ---------  -------- 

  45.383  84.324 

  ---------  --------- 

  52.919  neg.      24.643 

 

Lasten 

 

 Onroerende zaken 557  4.078 

 Kosten beheer en administratie 8.528  8.522 

 -------  -------- 

  9.085  12.600 

        --------  -------- 

Mutatie vermogen  43.834  neg.      37.243 

  =====  ===== 

 

waarvan naar: 

Fondsen  750  1.141 

Vermogen  43.084 neg.       38.384 
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Toelichting op de balans 

 

Onroerende zaken 

 

Deze post betreft 16.24.15 ha verpachte landbouwgrond. Waardering vindt plaats volgens de 

normen die de belastingdienst geeft voor de waardering bij de aangifte inkomstenbelasting in 

box 3. 

 

 

Installaties 

 

Deze post betreft een bijdrage in de kosten van beeld en geluid in de Catharinakerk. De 

uitgave is in 2015 gedaan en wordt in tien jaar afgeschreven. 

 

Financiële vaste activa 

 

aandelen 

 

Deze post betreft aandelen Oikocredit ter waarde van € 45.710. Een deel van deze waarde is in 

het verleden afgeschreven om eventueel schenking mogelijk te maken. 

 

  2021  2020 

  €  € 

uitgegeven leningen  

 

particulieren  9.585  11.960 

Mini Manna stichting  11.000  14.333 

Stichting Rouwcentrum Wehl  4.538  4.538 

Rudolph stichting    6.000 

Rooseveldhuis  3.750  4.000 

  --------  -------- 

  28.873  40.831 

  =====  ===== 

 

Lopende vorderingen 

 

  2021  2020 

  €  € 

 

collecten  2.577  1.587 

voorschot Stichting Parentshouse Wehl e/o  2.310 

  -------  ------- 

  4.887  1.587 

  ====  ==== 
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Banken 

 

  2021  2020 

  €  € 

 

betaalrekeningen   67.260  38.321 

spaarrekeningen  621.693  553.914 

  ----------  ----------- 

  688.953  592.235 

  ======  ====== 

 

Vermogen 

   2021    

  €     

 

algemene reserve   

 

 stand van de algemene reserve op 1 januari  600.784   

  

bij: 

 saldo baten en lasten  43.084   

   ----------  

stand van het vermogen op 31 december  643.868   

        ====== 

 

herwaarderingsreserve gronden    

 

Vanaf 2020 worden de gronden op grond van een richtlijn van het CCBB gewaardeerd op de 

waarde die voor de heffing van inkomstenbelasting geldt voor verpachte gronden in box 3. 

Het verschil tussen de boekwaarde na herwaardering en deze van 31 december 2019 is 

opgenomen in deze reserve. 

 

reserve inzake World Servants Doetinchem 

 

Op 31 december 2021 zijn de activiteiten van Wolrd Servants Doetinchem (WSD) gestaakt. 

De activiteiten waren het organiseren en uitvoeren van werkprojecten in ontwikkelingslanden. 

Het bestuur van WSD heeft in  overleg met het bestuur van de Diaconie het saldo van de 

banktegoeden ten goede van de diaconie laten komen met als voorwaarde dat het mogelijk 

blijft dat binnen vijf jaar zij een nieuw initiatief kan ondernemen. 

Dit saldo is in deze post gereserveerd. 
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Fondsen 

 

Verhuellfonds 

stand van het fonds op 1 januari  67.548  66.407 

dotatie in het boekjaar  750  1.141 

  --------  -------- 

stand van het fonds op 31 december  68.298  67.548 

  =====  ===== 

 

 

Lopende schulden 

   2021  2020  

  €      €   

gelden van derden 

 

rekening courant Commissie verzorgingshuizen  5.785  5.761 

  ====  ===== 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

 

    2021    2020   

     €     €      

Diaconaal werk plaatselijk 

 

ondersteuning personen  4.234  3.958 

kwetsbare personen    7.416 

praktisch ondersteuning    20.000 

avondmaal  136  87 

maatschappelijk werk  500 

armoedebestrijding  1.100  770 

ouderenwerk  11.208  13.275 

jeugdwerk  3.000  3.098 

bijdragen diaconaal werk  4.260  2.823 

kerktelefoon  843  1.455 

St. Inloophuis    5.000 

vakantietas    1.151 

Kerstattenties    3.000 

diversen  985  134 

  --------  -------- 

  26.266  62.167 

  =====  ===== 

 

Diaconaal werk wereldwijd 

 

bijdrage Kerk in Actie  6.700  734 

noodhulp Sudan    10.000 

overige bijdragen  3.561  2.653 

diverse projecten  neg.       100  neg.       210 

  --------  -------- 

  10.161  13.177 

  =====  ===== 

 

Laagdrempelige kerk 

 

opentafel    170 

inloophuis  110  549 

  -----  ----- 

  110  719 

  ===  === 
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    2021    2020   

     €     €      

Publiciteit 

 

website en intranet  60  60 

interne en externe uitingen  1.250  20 

  -------  ------ 

  1.310  80 

  ====  === 

 

Bijdragen andere organen 

 

Quotum  6.708  6.731 

IKA vakantieweken    616 

  -------  ------- 

  6.708  7.347 

  ====  ==== 

 

Onroerende zaken 

 

publiek rechtelijke lasten  557  638 

advieskosten    3.440 

  -----  ------- 

  557  4.078 

  ===  ==== 

 

Kosten beheer en administratie 

 

kosten bestuur   544  505 

bankkosten   1.200  1.048 

kantoorbenodigdheden   3 

administratiekosten   6.000  6.000 

representatiekosten   40  369 

kosten collecten   401  341 

diversen   240  259 

   -------  ------- 

   8.528  8.522 

   ====  ==== 


