
Financieel Jaarverslag 2021 Federatie van Diaconieën 
 
Winst en Verliesrekening 
 
Het verslagjaar is anders verlopen dan gedacht. Belangrijkste besluit van het bestuur was om geen 
contributie te heffen in 2021. De baten zijn dan ook zeer gering. Naast de inkomsten uit 
erepenningen ad € 520 kwam toch nog € 600,- binnen uit contributies. Dat betreft voor € 400 
nagekomen betalingen uit 2020 en € 200 giften na de mededeling aan de leden dat in 2021 geen 
contributie verschuldigd is. Vijf leden dragen de Federatie zo’n warm hart toe dat zij toch € 40 
overmaakten. Daarmee komt het totaal der baten op € 1.120,-. 
 
De lasten zijn over het algemeen lager uitgevallen dan begroot. De pandemie is daarvan natuurlijk in 
belangrijke mate de reden. Een toelichting is nodig op twee posten die sterk afwijken van de 
begroting: De kosten voor erepenningen zijn aanzienlijk lager dan begroot, omdat de voorraad 
erepenningen op de balans is geactiveerd. De voorraad omvat op balansdatum 48 stuks. Als tweede 
de kosten voor de website: de factuur van de VKB voor de eerste termijn is voldaan vanuit de 
reservering die in 2020 is gevormd. Daarmee komt het totaal der lasten op € 2.280,-. 
 
Het negatieve resultaat over het verslagjaar komt dus uit op € 1.160,- 
 
 
Balans 
 
Aan de debetzijde van de balans treffen we de voorraad erepenningen aan. In het verslagjaar zijn 51 
nieuwe penningen geslagen voor een bedrag van € 2.831. Daarvan waren er op balansdatum nog 48 
op voorraad bij Koninklijke Begeer, overeenkomend met een bedrag van € 2.665. De liquide 
middelen zijn door de grote uitgaven voor de website en erepenningen natuurlijk wel aanzienlijk 
afgenomen. Op balansdatum stond op de lopende rekening € 1.059 en op de spaarrekening € 32.500, 
samen dus € 33.559. De liquiditeit van de vereniging is daarmee nog steeds zeer goed te noemen  ten 
opzichte van de verplichtingen. 
 
Het eigen vermogen is afgenomen met € 1.160, het negatieve resultaat over he boekjaar en bedraagt 
€ 21.748. De reservering voor het onderzoek door prof. Tromp staat nog steeds op € 10.000. De 
reservering voor de nieuwe website nam af met € 2.525 en bevat nu nog € 4.475. Tezamen € 14.475. 
Deze verplichting kan ruimschoots voldaan worden vanuit de huidige liquiditeit. 
 
De balans sluit met een totaal van € 36.223,- 
 
 
Vooruitblik 2022 
Er staan geen grote plannen op stapel anders dan de reeds bekende. Wel dient in dit jaar weer een 
contributie bijdrage gerealiseerd te worden om ook in de toekomst het werk te kunnen voortzetten. 
Als de federatie inderdaad kans ziet een interactieve website in de lucht te brengen zullen de kosten 
daarvoor aanzienlijk blijken. Voorshands is mijn voorstel ook in 2022 de contributie te handhaven op 
€ 40,- 
 
Ede, 13 januari 2022 
Jan Klop, penningmeester 
 
 



Balans per 31 december 

in € 

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Vaste Activa  Eigen vermogen

Algemene reserve 21.748 22.908

21.748 22.908

Vlottende Activa Vlottende Passiva

Voorraad erepenningen 2.665 0 Reservering acties 14.475 17.000

Liquide middelen 33.559 39.908 Schuld korte termijn 0 0

36.223 39.908 14.475 17.000

36.223 39.908 36.223 39.908

Resultatenrekening over het jaar

in € 

Werkelijk Begroting Werkelijk 
kalenderjaar 2021 2021 2020

Baten 
Contributies 600 15.000 15.295
Erepenningen 520 600 634
Overige baten 0,00 0 0
Totaal baten 1.120 15.600 15.929
Lasten 
Bureaukosten 472 2.000 1.999
Algemene ledenvergadering 0 6.000 0
PR & publiciteit 79 1.000 157
Bestuurskosten 905 1.000 936
Kerk en Zorgdag 0 500 0
Website 300 1.000 457 van reservering 2.525
Kosten erepenningen 524 3.400 399 voorraad penningen 2.665
Reservering 0 200 10.000
Totaal lasten 2.280 15.100 13.949
Saldo baten en lasten -1.160 500 1.980


