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Verslag van het Wijkfonds Groningen Zuid 2020 

Het afgelopen jaar werd bepaald door de pandemie. Als kerkelijke organisatie waren wij gedwongen 

ons aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen. Het streamen van kerkdiensten heeft dit jaar 

veel aandacht en geld gevraagd. De PGG bleek bereid voor elke wijkgemeente een budget voor kerk-

televisie van 5000 euro ter beschikking te stellen. Wij hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt en 

hebben de gelegenheid aangegrepen een kwalitatief hoogwaardige installatie te plaatsen. In 

september is het nieuwe Bisschop orgel geplaatst. De corona pandemie heeft tot gevolg gehad dat in 

de zomermaanden meer diensten dan gepland in de Ark zijn gehouden wat een negatief effect op de 

exploitatie met zich mee bracht 

 
Inkomsten      

 

realisatie 
2020 

begroting 
2021 

rente-inkomsten  44 0 
wijkcollectes 1.976 500 
jaarlijkse werving (mei-actie) 9.926 10.000 
actie kerst 1.130 1.000 
overige inkomsten 5.190 0 
overige giften 63 250 
groen geloven 1.160 0 
aandeel opbrengst beheer en 
verhuur IMK 2.143 2.000 
opbrengst beheer en verhuur Ark 2.414 4.000 
totaal inkomsten 24.046 17.750    

Uitgaven   
Vieringen   

 11.242 9.600 
Pastoraat    

 3.537 3.750 
Activiteiten   

 5.697 10.850 
Organisatie   

 61.224 9.500    
totaal uitgaven 81.700 33.700    
resultaat (ink-uitg) voor 
resultaatbestemming -57.655 -15.950    
resultaatbestemming:   
mutatie voorziening orgel -50.000 0 
mutatie bestemmingsfonds groen 
geloven 862 0 
operationeel resultaat -8.516 -15.950 
      
Het operationeel resultaat wordt verwerkt in 
de algemene reserve. 
    

 
 

  

De post organisatie bevat ook  de betaling voor het orgel                 
€ 45.968 en de aanschaf van audiovisuele middelen € 10.167   



   
 
 
   

De vermogenspositie van het wijkfonds is als volgt weer te geven            

 

 

Geconsolideerde balans 

      

 1-1-2020 31-12-2020   1-1-2020 31-12-2020 

            

Kas 518,22 208,65 Eigen Vermogen 321.749,30 313.486,12 

ING  betaalrekeningen 26.443,06 34.656,08 Voorzieningen 51.000,00 0,00 

ABN AMRO betaalrek 7.526,53 8.116,19 Crediteuren 16.953,38 10.451,35 

ABN AMRO  spaarrek 151.733,84 82.784,33 Vooruit ontvangen 0,00 150,00 

ASN spaarrekening 95.712,37 95.722,00 Groen geloven 0,00 861,56 

ING spaarrekening 93.000,00 93.034,53     

Debiteuren 7.098,86 5.733,00     

Inventarissen 7.669,80 4.694,25     

       

Totaal 389.702,68 324.949,03 Totaal 389.702,68 324.949,03 

      
 

Als gevolg van het deposito garantie stelsel worden de reserves van het wijkfonds bij drie 

verschillende banken aangehouden. De voortgaande pandemie zal naar verwachting  ook in 2021 

een negatief effect hebben op de exploitatie 

 

 

 

Groningen, 28 april 2021. 


