
Financieel jaarverslag wijkfonds Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid 
 

Het kerkelijk jaar 2021 werd net als in 2020 sterk beïnvloed door de Corona pandemie. In 2021 waren er 
verschillende lockdowns en beperkingen m.b.t. het houden van erediensten. De kosten voor vieringen, 
activiteiten en organisatie waren daardoor lager dan begroot. Vrijwel het gehele jaar konden er 
kerkdiensten worden gehouden in de Immanuelkerk echter voor een deel van het jaar met maximaal 30 
kerkgangers. Per 1 augustus 2021 is de Ark overgedragen aan de nieuwe eigenaar ZINN. De verhuur 
inkomsten waren lager dan normaal. De overige inkomsten waren in lijn met de begroting. Dankzij een 
legaat waren de totale inkomsten in 2021 hoger. Een groep kerkgangers van de Ark bleef in het najaar van 
2021 bijeen komen in Helpman. Het Arkkoor heeft een pastorale functie gekregen en wordt vooralsnog 
deels gefinancierd door het wijkfonds. Het operationele resultaat van 2021 is € 2357,- (positief) geworden. 

inkomsten 
   

 

begroting 
2021 

       realisatie 
2021 

begroting 
2022 

rente-inkomsten  0 4 0 
wijkcollectes 500 1.311 1.000 
jaarlijkse werving (mei-actie) 10.000 10.446 10.000 
actie kerst 1.000 990 1.000 
overige giften 250 105 150 
fietspelgrimage 0 86 0 
legaat 0 8.710 0 
aandeel opbrengst beheer en verhuur IMK 2.000 1.779 5.500 
opbrengst beheer en verhuur Ark 4.000 619 0 
totaal inkomsten 17.750 24.049 17.650 

    

uitgaven    

    
Vieringen 9.600 7.254 6.400 
Pastoraat  3.750 3.240 5.310 
Activiteiten 10.850 6.346 14.960 
Organisatie 9.500 5.041 8.450 

    
totaal uitgaven 33.700 21.881 35.120 

    
resultaat (ink-uitg) voor resultaatbestemming -15.950 2.168 -17.470 

    
resultaatbestemming:    
mutatie bestemmingsfonds groen geloven 0 -217 0 
mutatie bestemmingsfonds fietspelgrimage  28  
operationeel resultaat -15.950 2.357 -17.470 

    
Het operationeel resultaat is verwerkt in de algemene reserve en bestemmingsfondsen.  

 

  



 
Geconsolideerde balans Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid 

      

 31-12-2020 31-12-2021   31-12-2020 31-12-2021 

            
Kas 208,65 468,27 Eigen Vermogen 297.445,64 299.802,88 
ING  betaalrekeningen 34.656,08 105.181,91 Voorzieningen 0,00 0,00 
ABN AMRO betaalrek 8.116,19 18.825,02 Crediteuren 26.491,83 4.254,99 
ABN AMRO  spaarrek 82.784,33 82.788,03 Vooruitontvangen 150,00 0,00 
ASN spaarrekening 95.722,00 95.722,58 Bestemmingsfonds Groen Geloven 861,56 644,97 
ING spaarrekening 93.034,53 0,00 Bestemmingsfonds Fietspelgrimage 0,00 27,60 
Debiteuren 5.733,00 658,50     
Inventarissen 4.694,25 1.086,13     

       
Totaal 324.949,03 304.730,44 Totaal 324.949,03 304.730,44 

 
 
Overige opmerkingen: 
 
Het RSIN van Stichting wijkfonds protestantse wijkgemeente Groningen is 859610330. 
Postadres:  Overwinningsplein 1, 9728 GP  Groningen. 
 
Doelstelling van de stichting is: 
a. Het in financiële zin ondersteunen, onder meer middels het verkrijgen en beheren van gelden en goederen, van 
activiteiten binnen de Protestante Wijkgemeente Groningen-Zuid, overeenkomstig de door de wijkkerkenraad 
vastgestelde begroting; 
b. Het bevorderen van de belangen van de Protestante Wijkgemeente Groningen-Zuid en haar leden en voorts al 
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 
zin van het woord. 
c. De stichting (heeft een ideëel doel en) beoogt niet het maken van winst. 
 
Hoofdlijnen Beleidsplan: 
Op basis van jaarlijks op te stellen begroting van de wijkactiviteiten financiële ondersteuning bieden. Werven van 
bijdragen van leden van de wijkgemeente Groningen-Zuid d.m.v. een wervingsacties in mei en in december. 
Aanvaarden van erfstellingen (onder algemene titel) en legaten (zonder schulden). Waar mogelijk werven van 
subsidies. 
 
Bestuurders en Functies: 
T. van der Werf, voorzitter 
C. van der Klaauw, secretaris 
L.M. van der Werff, penningmeester 
H.M.A. van Heuveln, administrateur 
K.J. ter Veer, lid. 
 
Beloning bestuurders:  
Geen 
 
Vrijwilligersvergoeding voor de administrateur: 
€ 150,- (per jaar). 
 
Kascontrole commissieleden: 
H. Bosch 
B. Krajenbrink. 
 
Vanwege het deposito garantie stelsel worden de reserves van het wijkfonds bij drie verschillende banken 
aangehouden. 


