
 

15 mei 2021, H. Pachomios de Grote 

 

Toelichting op staat van baten en lasten 2020 
Het boekjaar loopt van 1 januari t/m 31 december 2020. 

Baten 

Opbrengsten uit bezittingen zijn iets toegenomen. Dit is alleen toe te schrijven aan de 

indexatie op verhuurde kantoren en garages. Door de coronacrisis zijn er minder 

opbrengsten uit zaalverhuur. Ook zijn er daardoor substantieel minder opbrengsten uit 

collectes en offerblok. Tevens zijn er minder incidentele bijdragen geweest dan 

voorgaande jaren. Hierdoor zijn de bijdragen parochieleden lager dan voorgaande 

jaren. In totaliteit zijn de opbrengsten in 2020 beduidend lager dan voorgaande jaren. 

Lasten 

Bestedingen uit kerkdiensten, catechese en gemeentewerk zijn hoger dan afgelopen 

jaren, o.a. door aanschaf van de koorlezenaar. Ook dragen we sinds dit jaar bij aan het 

bisdom. We hebben door een nieuwe energieleverancier behoorlijk kunnen besparen 

op de energiekosten. Ook het verminderde gebruik van kerk en parochiehuis droeg 

hieraan bij. Anderzijds waren er wel hogere onderhoudskosten dan voorzien, doordat 

het schilderwerk wat in 2019 gereed zou zijn, pas in 2020 is afgerond. Ook het 

onderhoud aan de noodvoorzieningen pakte hoger uit dan verwacht. Desondanks zijn 

de lasten van de kerkelijke gebouwen toch behoorlijk lager dan de afgelopen 3 jaar. 

Eind 2019 hebben we een nieuwe boekhouder aangetrokken. Door efficiëntere 

afspraken en werkwijzen, alsmede meevallende kantoorkosten, hebben we lagere 

lasten voor beheer en administratie, bankkosten en rente weten te realiseren. Veel 

activa zijn volledig afgeschreven, ook hebben we door verminderd gebruik van onze 

kerk en parochiehuis minder kosten moeten maken. Hierdoor zijn de lasten van 

overige eigendommen en inventarissen (inclusief afschrijving) lager dan de afgelopen 

jaren. 

Resultaat 

Het resultaat over 2020 bedraagt €5.424. Ondanks tegenvallende opbrengsten als 

gevolg van de coronacrisis, hebben we dit kunnen realiseren door onze bestedingen te 

beperken. 

Begroting 2021 

Voor 2021 verwachten we een resultaat van €5.600, ongeveer vergelijkbaar met 2020. 

Controle en decharge 

De jaarrekening en de boekhouding zijn gecontroleerd door de controlecommissie en 

in orde bevonden. De controlecommissie heeft hiertoe op 10 februari 2021 verklaard 

en de Parochieraad geadviseerd het Dagelijks Bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde financiële beleid voor het jaar 2020. Vanwege de aanhoudende coronacrisis 

heeft dit niet in een Algemene Parochievergadering kunnen plaatsvinden, maar in de 

digitale omgeving van de parochie, in de maand mei 2021. 
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