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Financieel Jaaroverzicht 2020 Raad van Kerken Bennekom  

1. Rekening van baten en lasten  

 

 



   

2  

  

  

  

1.1 Toelichting rekening van baten en lasten  

Op grond van de geldende verdeelsleutel worden de bijdragen van de deelnemende kerken in totaal zichtbaar. Enkele posten worden hierna toegelicht. Het 

saldo van de baten en lasten over 2020 bedraagt evenals in 2019 nihil, rekening houdend met de bijdrage van de deelnemende kerken en 

geloofsgemeenschappen van   €  1.997,14 over 2020 (2019: €  2.516,67). Er was een bijdrage van de kerken en geloofsgemeenschappen begroot van € 

3.635,00. De Covid-19 pandemie en de als gevolg daarvan ingestelde lockdown (2x) hadden grote invloed op de activiteiten van de Raad van Kerken in 

2020. Vrijwel alle activiteiten na 15 maart zijn niet doorgegaan. Het Moment van Gedenken is online uitgevoerd.  In plaats van de levende adventskalender 

zijn de Buitengewone Midwinter Ontmoetingen in 2020 georganiseerd .     

12. Koken met Wilmink  

Wat betreft het “Bijbels culinair koken” betreft het netto tekort van deze activiteit dat met de betreffende “kookdominee” is verrekend en de kosten van de 

huur van Het Laag.   

  

16. Taizéevieringen  

De opbrengst van de collecte Taizeéviering van november waarbij ca. 30 personen plus de medewerkenden aanwezig waren en 112 online bezoekers heeft 

slechts € 85 euro opgebracht (vier gevers). Dat is zeer teleurstellend hoewel bankrekeninginformatie goed was vermeld.    

  

18. Moment van Gedenken  

Vanaf 2018 is de Raad van Kerken verantwoordelijk voor de organisatie van het Moment van Gedenken. De kosten worden verdeeld over de Raad van de 

Kerken (50%) en  Monuta Hofrust (50%). In 2020 heeft Opella niet meegedaan met de organisatie, daarvoor was het aandeel van Opella 20%.  Op de 

website waarop livestream is zien, zijn 230 digitale kaarsen aangestoken.    

  

23. Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving  

Hoewel de verantwoordelijkheid voor activiteiten berust bij de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving, wordt de kosten uit praktische overwegingen door 

de Raad van Kerken betaald. De deelnemende kerken /geloofsgemeenschappen zijn dezelfde. De kosten in 2020 betreffen attenties voor twee externe 

(online) inleiders en een afscheidsgeschenk voor één van de oprichters van KMS.     

  

30 Diverse kosten en  opbrengsten  

Onder deze kosten zijn onder andere de kosten van de website (www.rvkbennekom.com) opgenomen.   

  

  

http://www.rvkbennekom.com/
http://www.rvkbennekom.com/
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2. Balans  

 
 

 

2.1 Toelichting op de balans  

De grondslagen waarop de balans is opgesteld zijn ongewijzigd ten opzichte van 2019. Het bedrag van ca € 2.123,04 kan beschouwd worden als algemene 

buffer. Rekening houdend met de ontvangen voorschotten, op basis van de begroting, wordt aan de deelnemende leden over 2020 in totaal nog € 1.637,86 

gerestitueerd door de Raad van Kerken.  

 Het nog te betalen bedrag betreft de huur van de RK kerk voor de Taizé-vieringen in 2020.  

De verdeling/verrekening  van de bijdragen is als volgt : 

 
 

 

Cor Schaap, penningmeester  11-02-2021  
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