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Toelichting bij de Jaarrekening over het jaar 2021
In verband met de coronapandemie was het lastig om een goede begroting te maken. In het begin
van het jaar konden we geen live kerkdiensten houden, er zijn digitale diensten georganiseerd. Het
grootste deel van ons programma kon niet doorgaan, een enkele bijeenkomst was ook digitaal.
Huurders zijn in 2021 helemaal of gedeeltelijk gestopt met hun activiteiten, hierdoor hebben we
slechts een gedeelte van onze gebruikelijke huurinkomsten kunnen genereren (€ 6788,50).
De vooruitzichten voor 2022 lijken weer gunstig.
De baten oftewel de inkomsten van 2021.
1,2) De vrijwillige bijdragen en donaties zijn hoger dan begroot, evenals de collecten over 2021.
3) De huurinkomsten zijn een stuk lager dan begroot, € 6788,50, voor de coronapandemie lag dat
rond de 14.000 euro. In het eerste kwartaal van 2022 verwachten we voor ongeveer € 2500,- te
hebben verhuurd.
7) De kerstinzameling heeft € 645 opgebracht. Er is € 200 overgemaakt naar de Voedselbank
Zoetermeer en € 200 naar Groene Kerken t.b.v. de Klimaatwake, dit vindt u terug onder lasten bij
nummer 27 Diversen.
10) Giften; als een bedrag aan de kerk wordt overgemaakt door iemand die geen lid of donateur is
wordt dit als gift genoteerd. Er zijn een aantal van deze gevers lid of donateur geworden. Vandaar
wellicht dat de begrootte € 1000 lager is uitgevallen en de vrijwillige bijdrage hoger is uitgevallen.

De uitgaven/lasten van 2021
16,17) Het bedrag voor de voorgangers is lager uitgevallen dan begroot. Dit is een gevolg van het feit
dat er een aantal diensten zijn uitgevallen, dit is ook terug te zien bij de kosten voor de organisten.
18) Onderhoud en verzekeringen. Vanwege de telkens veranderende maatregelen heeft het
geplande schilderwerk in het halletje van de torenkamer niet kunnen plaats vinden.
22) Diaconaal Fonds Zoetermeer, er is geen verzoek gekomen van het Fonds om een bijdrage.
23) Er is minder gestookt het afgelopen jaar omdat de kerkdiensten en activiteiten vervielen en zo
ook minder verhuur.
24) De kosten voor secretariaat zijn hoger dan begroot. Het gaat hier onder meer over de kosten
voor telefoon, internet, het jaarboekje (groter aantal dan vorig jaar), de hosting van de website.
26) Afdrachten zijn betaald aan de verschillende denominaties. De VVPZ heeft de helft van de
afdrachten een VVP landelijk betaald.

27) Zie 7 bij de baten (Kerstinzameling). Verder kosten voor koffie, koekjes, wc papier ed. Ook is er
een nieuwe (tweedehands-) stofzuiger en een dweilemmer met mop aangeschaft
28) Kosten voor bloemen zijn hoger omdat de bloemen duurder zijn geworden.

Balans over 2021
6) Het bedrag van € 1767,00 nog te ontvangen bestaat uit huur en kerstbijdragen van het 4e kwartaal
van 2021. Het gehele bedrag is ondertussen ontvangen.
16) in 2021 is er al € 950,- betaald aan vrijwillige bijdragen voor het jaar 2022.
18) Dit bedrag bestaat uit rekeningen die in 2022 nog betaald zijn die betrekking hebben op 2021,
zoals verzekeringen, eindafrekening afdrachten, de 400 euro aan de goede doelen van de
kerstcollecte opbrengst, hosting van de website.
In totaal was het vermogen van de VCGZ op 31 december 2021 € 47.768,38.
Van dit bedrag is er € 20.070,28 gereserveerd voor onderhoud en € 7142,31 voor verbetering van het
interieur.
Ten opzichte van een jaar eerder is er een vermogensdaling van € 7545,45.

