
Verslag van het Wijkfonds Groningen Zuid 

Het wijkfonds is op 4 januari 2019 opgericht en is de rechtsopvolger van de wijkfondsen van Helpman 
en de Immanuelkerk. Dit is het eerste verslag jaar. De integratie van beide wijkgemeenten is ook dit 
jaar onderwerp van aandacht geweest en wij zijn blij dat we hier een samenvattend verslag kunnen 
aanbieden. De stichting heeft inmiddels de ANBI status ontvangen Dit heeft de nodige voeten in de 
aarde gehad en dat is mede een reden geweest waarom er in het voorjaar van 2019 geen financiële 
actie voor het wijkfonds is gevoerd. Het jaar werd gekenmerkt door diverse bijzondere uitgaven die 
verband hielden met vertrek van predikanten en het beëindigen van de wekelijkse zondagsdiensten 
in de Ark. De aanschaf van een beamerinstallatie in de Immanuelkerk bracht een extra uitgave van 
ongeveer 6000 euro met zich mee. De jaarlijkse kerstcollecte voor het wijkfonds heeft dit jaar door 
een combinatie van misverstanden niet plaats gevonden. Het resultaat van de verhuur in zowel de 
Ark als de Immanuelkerk is ronduit positief te noemen. De rekening sluit met een tekort van 14 663 
euro. Het geen gelet op de hiervoor genoemde oorzaken gunstig genoemd mag worden. Voor 2020 is 
het wijkfonds voornemens in mei een financiële actie  onder de gemeenteleden te organiseren . De 
aanschaf van het nieuwe orgel zal naar verwachting  in 2020 toch nog wel een forse kostenpost met 
zich meebrengen. 

 

inkomsten   
 Realisatie 2019   Begroting 2020 

    
Rente-inkomsten                        118                                  -    
Wijkcollectes                   1.767                               600  
Jaarlijkse werving (mei-actie)                   5.502                         12.000  
Actie kerst                       831                            5.000  
Overige inkomsten                       743                                  -    
Overige giften                       382                               500  
Aandeel opbrengst beheer en verhuur IMK                 14.549                            7.400  
Opbrengst beheer en verhuur Ark                   6.846                            7.000  
totaal inkomsten                 30.737                         32.500  

   
Uitgaven   
Vieringen                   9.824                         12.000  
   
Pastoraat                    4.278                        4.500 

   
Activiteiten                 16.151                         11.400  

   
Organisatie                 15.147                         9.650 

     
totaal uitgaven                 45.400                         37.550  
   
Resultaat                 -14.663                          -5.050  
   

   
Niet in begroting opgenomen   
bijdrage vervanging orgel (uit voorziening)                         50.000  



 
 
   

Bovenstaande afrekening leert ons dat in een “normaal “jaar een bijdrage uit financiële acties van 
ongeveer 15.000 euro voldoende is om de jaarrekening sluitend te krijgen. 

De vermogenspositie van het wijkfonds is als volgt weer te geven 

 

 

 

 

 

De verwachting voor de komende jaren is dat de kosten van het gemeenteleven als gevolg van de 
voortgaande integratie tussen de Ark gemeente en die van de Immanuelkerk verder zullen dalen. 

 

 

Groningen, 6 maart 2020 

 

1-jan-19 31-dec-19 1-jan-19 31-dec-19
Kas 692,39€              518,22€             
Ing Betaalrekeningen 23.861,86€         26.443,06€        Eigen Vermogen 336.412,52€   321.749,30€   
ABNAMRO (betaalrek) 32.980,93€         7.526,53€          Voorzieningen 51.172,40€     51.000,00€     
ABNAMRO  spaarrek 186.570,56€      151.733,84€      Crediteuren 8.400,90€       16.953,38€     
ASN 95.645,03€         95.712,37€        Vooruitontvangen 150,00€           
InG spaarrekening 45.000,00€         93.000,00€        
Debiteuren 6.601,38€           7.098,86€          
Inventarissen 4.783,67€           7.669,80€          

Totaal 396.135,82€      389.702,68€      Totaal 396.135,82€   389.702,68€   


