
Financiële jaarstukken 2021 Vrijzinnigen Hattem e.o. 
 
In financieel opzicht was 2021 een onzeker jaar, in verband met de onberekenbare uitval van 
vieringen door corona, door wisseling van voorganger(s) en extra kosten door onze bijdrage 
aan het nieuwe ventilatiesysteem in De Notenhof.  
 
Aan de kant van de inkomsten was er een duidelijke teruggang in de bijdragen van de leden 
en ook de collectes brachten minder op (door de uitval van vieringen). Gelukkig kregen we 
weer wat meer subsidie van de VPSB. 
 
Bij de uitgaven zien we een meevaller in de kosten van de voorganger(s) door het vertrek 
van Foekje Dijk, maar hogere uitgaven op het vlak van huisvestingskosten (met name het 
ventilatiesysteem), communicatie (columns Hattemer, nieuwe website) en algemene kosten 
(hogere landelijke afdracht, bankkosten, algemene kosten). 
 
In grote lijnen zien we dus stijgende kosten en dalende inkomsten, wat tot gevolg heeft dat 
we het jaar afgesloten hebben met een duidelijk tekort. Dat is geen acuut probleem omdat 
we nog genoeg reserve hebben, maar beter zou zijn als we de balans tussen inkomsten en 
uitgaven kunnen herstellen. 
Aangezien de kosten zeker niet lager zullen worden, is de enige oplossing te streven naar 
een verhoging van de inkomsten, met name van de ledenbijdragen. 
 
Daarvoor zijn er een paar opties. 
Ten eerste het dringende verzoek aan leden/belangstellenden die hun jaarlijkse bijdrage nog 
niet betaald hebben, dat alsnog te doen. Daartoe zal ik ook herinneringen uitsturen. 
Ten tweede het verzoek aan eenieder te bekijken of er mogelijkheden zijn de eigen bijdrage 
wat te verhogen.  
Ten derde stellen we het zeer op prijs als er incidentele giften binnenkomen, evenals een 
eventueel legaat (al hopen we natuurlijk dat onze leden een lang leven beschoren is). 
Een laatste optie is dat we overgaan tot een constructie uit het verleden, namelijk een 
verplichte bijdrage. Omdat we dat eigenlijk niet vinden passen bij onze vereniging, hopen we 
dat we daar niet toe hoeven over te gaan.  
 
Ik reken op uw aller medewerking om onze vereniging ook financieel gezond te houden! 
 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de baten en lasten, en de balans per eind 
2021. Op de laatste pagina is elk van de posten nader uitgesplitst. 
Op de ledenvergadering zal ik een en ander verder toelichten en eventuele vragen graag 
beantwoorden.  
 
Michiel Verhagen 
Penningmeester Vrijzinnigen Hattem e.o. 
April 2022 





Toelichting baten en lasten regel
  

BATEN 2019 2020 2021 2021 2022 1

werkelijk werkelijk     begroot werkelijk     begroot 2

Bijdragen en giften 3

bijdragen leden en begunstigers € 19.380 22.500 21.500 18.720 21.500 4

giften 385 50 500 220 500 5

Bijdragen bijzondere diensten en jubileum 6

T o t a a l € 19.765 22.550 22.000 18.940 22.000 7

8

Collecten 9

collecten algemeen € 2.759 2.305 2.000 1.943 2.000 10

collecten speciaal doel  3.042 2.789 2.500 2.226 2.500 11

afdracht extra collectes -3.042 -2.789 -2.500 -2.226 -2.500 12

T o t a a l € 2.759 2.305 2.000 1.943 2.000 13

14

Subsidies 15

De post subsidies bestaat voor € 3200 uit de jaarlijkse bijdrage voor ouderenpastoraat 16

17

18

LASTEN 2019 2020 2021 2021 2022 19

werkelijk  werkelijk     begroot  werkelijk     begroot 20

Personeelskosten 21

salaris en kosten predikant € 19.572 20.028 20.000 18.968 20.000 22

vergoeding gastpredikanten  2.783 2.367 1.700 1.662 2.000 23

vergoeding koster, organist e.a. 1.870 1.101 1.500 1.091 1.500 24

T o t a a l € 24.225 23.496 23.200 21.721 23.500 25

26

Huisvestingskosten 27

inrichting  gebouw € 894 0 0 2.000 0 28

bijdrage in exploitatie Notenhof 356 365 2.500 370 400 29

afschrijving inrichting 100 0 0 0 0 30

T o t a a l € 1.350 365 2.500 2.370 400 31

32

Pastorale zorg 33

uitgaven tbv leden € 219 147 200 239 250 34

35

Diensten en activiteiten 36

alg.kosten diensten € 995 1.142 1.000 664 1.000 37

gemeente-bijzondere activiteiten -412 614 1.000 686 800 38

T o t a a l € 583 1.756 2.000 1.350 1.800 39

40

Communicatie en p.r.activiteiten 41

opmaak en bezorging Tweeluik € 922 1.004 1.000 805 1.000 42

columns Hattemer 0 1.292 1.400 1.690 1.000 43

domeinkosten website en pr 1.183 0 600 1.139 1.000 44

T o t a a l € 2.105 2.296 3.000 3.634 3.000 45

46

Algemene kosten 47

bestuurskosten € 77 58 100 227 100 48

representatiekosten 0 0 0 0 0 49

administratiekosten 238 574 400 138 400 50

verzekeringen 42 150 150 161 150 51

afdracht aan landelijk bureau 2.280 1.285 2.300 2.650 2.300 52

bankkosten 283 209 200 306 300 53

Overige algemene kosten 162 304 200 550 250 54

T o t a a l € 3.082 2.580 3.350 4.032 3.500 55

Toelichting balans regel
31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 1

Liquide middelen 2

Kas € 491 5 275 3

Rek.courant rabobank 2.959 3.697 1.509 4

Spaarrekening Rabobank 78.086 74.595 71.102 5

Spaarrekening Triodosbank 5.544 5.534 5.510 6

Certificaten Oikocredit 38.548 38.548 38.471 7

T o t a a l € 125.628 122.379 116.867 8

9

Debiteuren 10

Vergoeding Tweeluik Heerde € 294 11

Rente Rabo 7 12

T o t a a l € 301 13

14

Crediteuren / vooruit ontvangen bedragen 15

Diverse crediteuren € 370 16

Afdracht goede doel 1.241 17

Vooruit ontvangen bedragen 1.450 18

Collectebonnen 1.145 19

T o t a a l € 4.206 20




