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1 Algemene gegevens

Organisatie
Aantal wijkgemeenten

Aantal begraafplaatsen

Aantal annexe stichtingen

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Predikanten - bezetting in aantallen

Aantal predikanten voor gewone werkzaamheden

Aantal predikanten met een bijzondere opdracht

Totaal aantal predikanten

Predikanten - bezetting in FTE
Bezetting predikanten fulltime in FTE

Bezetting predikanten parttime in FTE

Totaal bezetting predikanten in FTE

Waarvan vacatures in FTE

Waarvan predikanten met opslag tijd

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenen - ..laarrel<ening 2021
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Gollege van diakenen
Diakenen

Aantal diakenen
Waarvan vacatures

D i acon ale re ntmee ste rs
Aantal diaconale rentmeesters
Waarvan vacatures

Leden
Aantal belijdende leden
Aantal doopleden

Totaal aantal leden

Pastorale eenheden
Aantal pastorale eenheden

ANBI-pagina
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2 Verslag van het college van diakenen
E.1 Verslag van het College/Bestuur van de annexe stichting

Het College van kerkrentmeesÍers stelt het bestuursverslag op. De
vast. In het bestuursverslag doet het College verslag over de finan
afgelopen jaar.
Hierin vergelijkt men op hoofdlijnen de begrote cijfers met de

onderdeel A van de staat van baten en lasten, en licht de
aanzien van onderdeel B worden de incidentele en overige
betrekking tot onderdeel C worden zowel de toe
b e ste m m i ngsreseryes e n be ste m m i n g sfo n d se n
Daarbijwordt ook kort het beleid achter de mutaties
Íussen geplande onttrekkingen en werkelijke

ln het bestuursverslag wordt ook kort het fina
Hierbijwordt aandacht besteed aan de om het
vermogen en de operationele baten en

Ten aanzien van het vermogen dienen een
van het vermogen.
Hierbij moet aandacht worden volgende

Welk deel van het eigen dient
t voorKerkelijke activa zijn

beleggingen.

Frotestantse gerneente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

verslag

ten aanzien
toe. Ten

t. Met
aan de

grote afwijkingen

en relatie tussen dit

over de opbouw

van kerkelijke activa
of diaconale doeleinden, niet zijnde

hetvan

Bijgemeenten de ve re n i g i n g sg e b o u w e n /-ce ntra,
t of koster en de overige kerkelijkepastorie of

gebouwen.
Bijde diaconie zullen in het kader van de doelstelling zoals
tehuizen voor en dergelijke, meestal onder overige

Welk eigen vermogen is gereserveerd als continuïteitsreserve, welke
omvang nodig en wat is de beleidsmatige onderbouwing van deze

vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het
van het doel van de ANBI.

wordt een niet redelijke vermogensvorming voorkomen. Leg
uit dat er sprake is van een redelijke vermogensvorming.

het belegbaar vermogen en hoe verhoudt zich dat bedrag ten
beleggingen (effecten en vastgoedbeleggingen). ln het geval dat
hoger zijn dan het belegbaar vermogen, wat is het beleid om dit

in evenwicht te krijgen.
In de to paragraaf schetst het College/bestuur belangrijke beleidspunten die van belang
zun voor st van de gemeente

4

de on
en

werk en de

daarom in het

ANBI

Met dit

ls de

Conceptvcrsie 28-06-2022 14 42
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jaarrekening voorgelegd aan de (algemene) kerkenraad

De jaarrekening sluit met de volgende totalen

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

Lasten/Uitgaven

Operationeel resultaat

lncidentele baten en lasten
Resultaat verslagjaar

M utaties bestem mingsreserves/-fondse
Resultaat naar Algemene

Het College verklaart
van de begraafplaats
diaconie.

eveneens dat, i

(en) naar waarheid

, Voorzitter , Secretaris

VERKLARING

Het College van Diakenen van de Protestantse gemeente te Vlieland
jaarrekening over 2021 ingevolge ordinantie 1 I is opgesteld. De j
overeenstemming met de 'Richtlijn begroting en jaarverslaggevi
is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor d
Beheerszaken

ln de vergadering van 28 juni 2022van het college is deze

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenerr - Jaarrekening202l

de ontwerp
tn

zoals deze

d is de ontwerp

061

5.554

.300

-4.300

toepassing, de gegevens uit het financieel verslag
ld en verantwoord in de jaarrekening van de

stantse
andelin

Co/roeplrlers ie it-B-06-2022 1 4:43



VERKLARING

De (algemene) kerkenraad van de Protestantse gemeente te Vlieland
ontwerpjaarrekening van het College van Diakenen over het
gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de lede
gelegd

Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld h

de jaarrekening vastgesteld door de (algemene)
vergadering van 28 juni 2022.

,'L Protestantse

\,7 Kerk

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming
Protestantse Kerk' zoals deze is voorgeschreven
Behandeling van Beheerszaken. lndien van toe
gebaseerd op de'Richtlijn administratie en financieel
begraafplaats'

De jaarrekening sluit met de volgende

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

Lasten/Uitgaven

Operationeel resultaat

lncidentele baten en lasten

Resultaat verslagjaar

Mutaties bestemmings

Resultaat naar

De (algemene)
vastgestel ngevuld

Datum

FrotesÍantse gerneente te Vlie[and
College van Diakerren - Jaarrekening 2021

at de
vatting is

ter inzage is

nbaar te maken, is

e gemeente in de

'Richtl ng en
u voor de

d begraafplaats
eën met een

061

5.554

9.854

-4.300

-4.300

-4.300

de gemeente verklaart dat bovengenoemde

Handtekening

G

s

Conr.'erpí vers i t: 2 B -0 6 - 20 2 2'l 4 : 4 4

Handtekening
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VERKLARING

ln opdracht van de (algemene) kerkenraad van de Protestantse geme
de ondergetekenden, de jaarrekening van het College van Diakene
gecontroleerd

De jaarrekening sluit met de volgende totalen

Protestantse
Kerk

Balanstotaal

Baten/lnkomsten

Lasten/Uitgaven

Operationeel resultaat

lncidentele baten en lasten

Resultaat verslagjaar

M utaties bestemmi n gsreserves/-fondsen

Resultaat naar Algemene reserve

Ondergetekenden verklaren dat
zorgvuldig is uitgevoerd en dat d

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2.021

hebben w
ar 2021

44.06

5.554

0

-4.300

het va ssing zijnde
e hiero opgenomen

rogramma volledig en
en aanbevelingen de

relevante bevindingen van de u

De controlecommissie bestond u

G.P. Geluk, D

financieel deskundigen

W. Offinga Regiohoofd KKA Drachten

Concepíversie 2B-06-2022 1 4 : 44



Conclusies en aanbevelingen

CVJRCZ-4OO ls naar uw mening de verkregen controle-informatie voldoende
als basis voor een oordeel over de jaarrekening?

ii::r:,. Ja

CVJRCZ-410 n overeenstemming met de van toepassing
zijnde versie van de 'Richtlijn begroting en jaarverslaggevi
Kerk' en geeft deze naar uw oordeel een juiste weergave

ls de jaarrekening opgesteld i

situatie?

CVJRCZ^420 Zijn er naar uw mening redenen waarom de kerken
zou kunnen vaststellen?

NB: het door de kerkenraad vaststellen van de
decharge van de kerkrentmeesters respecti

het classicale college voor de behandeli

de
ke

door hen gevoerde beheer, tenzij de

wenst.

Nee

CVJRCZ-430

gehanteerd. Wij hebben in dit controleverslag
r gemaakt aan de (algemene) kerkenraad.

de jaarrekening voldoet aan de genoemde richtlijn

het controleprogramma en de

n waar nodig in de toelichti ng van de vragen

te

De

ling

le

raad van de
kening 2021

De vera
die gegevens

op grond daa

Gemeente te
hiervoor

Wij hebben voor de kening en controle van de
financiële administratie Begroting en Jaarverslaggeving PKN",

nten voor de administratieve
orga voor Behandeling van

Kerk in Nederland worden
aangereikt,
onze bevinding

Vlieland hebben wij de
waren de door u

juistheid en de volledighei
Het is onze verantwoordeli
te stellen en de

jaarrekening samen

Hebt u aanbevelingen voor verbeteri
administratieve organisatie en/of de

Toelichting
lngevolge de opdracht van

elijkheid voor de
ij uw bestuurscollege

Ja

í't Protestantse

a,f xert

Vragenlijst conclusies van uitgevoerde controle

Protestantse gemeente te Vlíeland
College van Diakenerr - .Jaarreke ning ?-021

2Conce ptrtersie 2B-06-2-022 1 4:44
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Controleprogramma

Protestantse gemeente te Vlielancl
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Algemeen, taakverdeling en functiescheiding

CVJRPZ-O1O Blijkt uit uw controle dat de functiescheiding zoals beschreven in deiii!llltt""'ttl:';1,jj$1'

taakomschrijving wordt toegepast tussen betalen en registreren tf;tk$Ëh '"Il

penningmeester en boekhouder/administrateur? !::::::r'
ilïiil*irlii,

CVJRPZ-OsO Kunt u uit uw controle concluderen dat de opzet van de gehelg;:fifiSg1[satie
rond beheer en besteding zodanig is dat er in voldoende q?SÍ$ii$Pf-&#..fuu"
scheiding van taken en bevoegdheden? ,,liilliliiil" 'ïÏilÏ,i

\rd 'i::!ii:i:i
11:i

CVJRPZ-O60 Zijn er opmerkingen van het CCBB over de ja
jaar?

Toelichting
Deze beoordeling geeft geen aanleiding om
wijziging of aanvulling als genoemd in ordi
beschouwen daarmee onze beoordeling

niet juist, De jaarcijfers moeten op de anbi

het

e

11-7-2 nde

d

in overleg

als afg
Wel geeft deze beoordeling ons aanlei

anbi pagina moet worden doorgeklikt
De anbi url verwijst naar een niet be

Ja

CVJRPZ-O70 Heeft u kennisgenomen van ngti$$ifÈ]*$"erstas oif'rd$iiggrigeiiffiàrrekening? Ja

CVJRPZ-OBO de

laggeving

Balans

Kerk?

zoals vermeld i

ng in
Richtlijn Begroting en J

ng van de
met de

Zijn de gehanteerde gro
toegepaste grondslagen

Ja

CVJRPZ-1 OO COfi f ofÍïï::iHÊifi he llll neerd begroting en

enJen zun.-> Antwoord 'N.v.t.' als er

jaarverslaggeving
Zijn de landerijen N.v.t.

CVJRPZ-140 , gebouwen, landerijen), waarvoorls er en
een

Nee

CVJRPZ-1 50 Zijn
met

verantW<iil.,.l, ft.banksaldi, inclusief spaartegoeden, in overeenstemming
d e o n d e rl i g$ffi$,.!. a n kop g ave n e n a n d e re d ocu m ente n ?

Ja

CVJRPZ-1 70 uit debiteuren, overige vorderingen en/ofen
g p onderliggende documenten?

erg debiteuren, overige vorderingen en/of

Ja

CVJRPZ-1|IESI. Zijn er beste m mi n g$fëserves eniof bestem m i n gsfond sen? Nee

CVJRZ-1 zouden er voorzieningen moeten zijn?er voorzieni

Baten en lasten

Nee

IiCVJRPZ-2OO Zit.q#e vrijwillige bijdragen aÍgestemd met de interne rapportage (zoals van
kê..ff$g ta ns ), waa rin g rote afivij ki n gen worden verklaa rd ?

-> i$illt{voord 'N.v.t.' als er geen vrijwillige bijdragen zijn.

Ja

i'CVJRPZ-240
iti:iiir.

ts ep"l$$rat e van de exploitatie van één of meer kerkelijke centra,
wjjl$$ëbouwen of a ndere i n richti ngen waa ru it i nkomsten voortvloeien?

Nee
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Frotestantse gemeente te Vlieland

College van Diakenen - .Jaarrekening 2021

Afronding controle

Ja

ii::r,..

CVJRPZ-2BO Zijn voor de risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen, schade en
arbeidsongeschiktheid voor vast personeel en vrijwilligers toereiken
verzekeringen afgesloten?

Toelichting
Bijde kerk.

CVJRPZ-310 Voor een begraafplaats wordt op grond van de richtlijn
aparte administratie gevoerd. Hebt u die administratie
controle?
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen begraafplaats is

een
tn

N.v.t. i!:

CVJRPZ-320 ls er een bestuursverslag waarin belangrijke versch
jaarrekening, de begroting van het betreffende j
het vorige jaar voldoende worden toegelicht
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen belangrijke

van

de
.L:!.

rende

vorige jaarrekening zijn

aard?
illen met de

Toelichting
Dit zal nog worden aangeleverd.

Nee

CVJRPZ-340 Voldoen de gegevens op de ANBI-pag
publiceren financiële verslag u?&,ffiÍlmpki
richtlijnen? .,iiiiiiiiiii:i"""''".j'

ANBI
aar on

tna en te
de ANBI-

Ja

2
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3 Jaarrekening

3.í Balans per 31 december 2021

Activa

Vlottende activa

KoÉlopende vorderingen en
overlopende activa

Overige vorderingen en
overlopende activa

Geldmiddelen

Bankrekeningen

Totaal vlottende activa

Totaal activa

Frotestantse gerneente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

31-',t2-2020

47.413
44.057 47.413

47.417

44.061 47.417

31-12-202íi

44

57

4

5Conce ptversie 28-06-2022 1 4:42
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Passiva

Eigen vermogen

Algemene reserve

Algemene reserve

Totaal eigen vermogen

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

KoÉlopende schulden en
overlopende passiva

Overige schulden en overlopende
passiva

Totaal vreemd vermogen korte
termijn

Totaal vreemd vermogen

Totaal passiva

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

-2020

45.694
4 694

45.694

3',1-12-2020

1.723

1.723

2.667 1.723

2.667 1.723

44.061 47.417

31-12-2021

41.394

2-2

.667

7

6

394

(lonceplrzers i e 2 B -0 6- 2-() 2- 2 1 4 : 4 2
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3.2 Staat van baten en lasten over 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten

Diaconaal werk plaatselijk

Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden coll

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

lncidentele baten en

lncidentele baten

lncidentele lasten

lncidentele

Resultaat vers

dsen

ndsen

i n gsreserves/-fondsen (C)

Resulta r Algemene reserve (D)

Protestantse gemeente te Vlieland
College rratr Diakenen - Jaarrekening 2021

Begroting
2021

1

4

2.678
2.872

5.554

110

235
2.392

231

1.621

1.247

1.146

2.872

Rekening
2020

5

932
420

nrng
1

1.600

200

2.357

332
1.744

216

1.187

1.470

290

420

1

.000 9.854 5.659

-'1.300 -4.300 -3.302

45.000

45.000

-1.300 -4.300 41.698

utatM

o
o
T

T

-'t.300 -4.300 4'1.698

7

6.700

gen bestem

kingen bestem

ingen bestemmi

m

bestem

Conce:ptversíe 28-06-2022 1 4.42



í'lt,t
3.3 Kasstroomoverzicht over 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2021

Kasstroom uit operationele
activiteiten

Saldo baten - lasten

Veranderingen in het werkkapitaal:
Kortlopende vorderingen en
overlopende activa

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

Kasstroom uit primaire activiteiten -3.356

lncidentele baten en lasten

lncidentele baten

lncidentele lasten

Kasstroom uit operationele
activiteiten -3.356

Mutatie geldmiddelen -3.356

Toelichting op

Stand per 1 janua 47.413

-3.356Mutatie elen

Stand 44.057

Protestantse gerneente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

-3.302

1.723

1.719

-1.583

45.000

45.000

43.417

43.417

3.996

43.417

47.413

Protestantse
Kerk

-40

ooC ct n c e ptv e rs i e 2- B -0 6 - 2-0 2 2 1 4 : 4 2
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3.4 Grondslagen
1. Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn
PKN zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale
van Beheerszaken

C o n t i n uite itsve ro n d e rste I I i n g

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de contin

Protestantse gerneente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

genja
e voor de

beg rslaggeving PKN is
gewijzigd ten

eving

Vergelijkende cijfers
Aangezien met ingang van het boekjaar 2020 de
aangepast, zijn de grondslagen van waardering
opzichte van voorgaand jaar.

res

2. Grondslagen van waardering activa en tva

Activa en passiva
Activa en passiva worden tegen verkri of tegen nominale waarde
opgenomen, tenzij anders vermeld

V o rde ri nge n, ove rlope n d e activ a

De vorderingen en overlopende worden tegen nominale waarde. Voor zover
het geschatte bedrag voorer sprake is van een oninbaar een vordering,

oninbaarheid in mindering vordering

De liquide middelen besta ban direct opeisbare deposito's en deposito's
met een resterende looptijd ko ]aat

Eigen
Het eigen verm emene reserve (inclusief wijkreserves). Het
resultaat D wordt op de Algemene reserve. Er vinden geen boekingen rechtstreeks ten
laste van het Eigen ve

On en schulden opgenomen met een resterende looptijd langer
dan rden gewaardeerd op nominale waarde

3.G paling

als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met

inachtnem van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen
Baten rantwoord in het jaarwaarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in

aanmerki in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten
worden nd aan de verslagperiode waarop ze betrekking hebben

van baten en lasten
A van de staat van baten en lasten zijn de operationele baten en lasten

weergegeven.

of

I

o

langlopende
jaar. De schuld

gen van

Conce S-;lversie 28-06-2022 1 4: 42
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ln onderdeel B van de staat van baten en lasten zijn de incidentele en overi
weergegeven. Baten uit erfenissen en legaten worden verantwoord onder
Het totaal van onderdeel A plus B geeft het totale resultaat van het

Het resterende resultaat D geeft de mutatie op de Algemene reserve ief

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

en lasten
B.

n

) aan

Conceptversíe 28-06-2022 1 4: 42 10
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3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Vlottende activa

KoÉlopende vorderingen en overlopende activa

Rente

Geldmiddelen

Bankrekeningen

betaalrekening Rabobank N108RA8O03676007'1

spaarrekening Rabobank NL

Protestantse gemeente te Vlieland
College van Diakenen - Jaarrekening 2O21

3í -1 -2020

4

2-2021 31-',t2-2020

44

4

4.057

40.000

44.057

1.413

46.000

47.413

Conceptversie 28-06-2022 1 4:42 11
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Passiva

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari

Mutatie via resultaatbestemming

Stand per 3'l december

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen korte termijn

KoÉlopende schulden en overlope

Overige schutden en overlopende pa

KKA

Kosten december 2020 Raboban 4'

Overige kosten, Wad.t een win

Af te dragen collecten

Reis en verblijfskosten

Overige

Protestantse genreente te Vlieland
College van Diakenen - ,Jaarrekening 2021

2021 2020

41 .394 45.694

-12-202',t 31-12-2020

.694

.300

1.432

17

75

300

683

160

3.996

41.698

1.573

19

131

2.667 1.723

C o n c e pttr e rsi e ?- B -0 6- 20 2 2 1 4. 4?- 12
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3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten uit rente, dividenden en
beleggingen
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken

Opbrengsten levend geld
Opbrengsten levend geld

Vrijwillige bijdragen

Collecten in kerkdiensten

Giften

Overige opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten e n

Door te zenden collecten en

Diaconale aard (regio delijk
Diaconale aard

Diaconale noodhulp

Overige opbrengsten diacon

Collecten van n

Incidente
lncide
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Uitgaven en Kosten

Kosten kerkdiensten en kerkelijke
activiteiten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Kerkdiensten

Verplichtingen/bijdragen andere organen
Verplichtingen/bijdragen andere organen

Afdrachten voor quotum

Bijdragen classes en streekverbanden

Kosten beheer, administratie en arch
Kosten beheer, administratie en

Bestuur

Financiële administratie

Jaarrekeningcontrole

Overige kosten

Re nte laste n/ba n kkosten
Rentelasten/ban kkosten

Bankkosten

Diacon
Di

Aan collecten
plaatselijk

con naal/landelijk
Diaconaal rk regionaal/landelijk

Aanvulle

Overige

ragen op doorzendcollecten

regionaal/landelijk
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Diaconaal werk wereldwijd
Diaconaal werk wereldwijd

Aanvullende bijdragen op doorzendcollecten
Overige bijdragen wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en
giften
Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal plaatselijk

Diaconaal regionaal/landelijk

Diaconaal wereldwijd

Overige bijdragen diaconaal/missionair we

Overige bijdragen van niet-diaconale aard
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