
Van de penningmeester. 

 

Het veelbewogen boekjaar 2020 ligt weer achter ons. Wat wordt het zichtbaar dat wij mensen maar 

nietig zijn en niets weten. Hadden wij een sluitende begroting opgesteld voor 2020, rekenend met een 

evenwicht in kosten en opbrengsten, komt dit in werkelijkheid geheel anders uit. 

We hebben het jaar afgesloten met een batig saldo van € 4.856,-. Normaal gesproken omschrijven we dit 

als een positief resultaat, maar in dit geval zijn wij als bestuur er niet echt blij mee. Uiteraard is het fijn 

dat we niet ingeteerd zijn op het eigen vermogen, maar het resultaat heeft alles te maken met de 

coronacrisis. In de regio’s zijn drie kwart van de avonden afgelast en ook de landelijke bijeenkomst kon 

helaas niet doorgaan. Dit heeft een behoorlijke verschuiving in onze uitgaven en ontvangsten gegeven. 

 

In het kort een toelichting op de verschillen tussen begroting en realisatie:  

 

Opbrengsten. 

- Door een stijging van het aantal leden zijn de contributies licht toegenomen.  

- Giften, verkregen door over betalingen van de leden en giften van particulieren, is dit jaar 

opmerkelijk hoger. De ontvangsten van de leden zijn hoger maar daarnaast hebben we een 

gift van € 1.310,- mogen ontvangen voor het vernieuwen van de website. 

- Giften kerken zijn € 1.000,- hoger dan begroot, waarmee kerkenraden blijk geven van hun 

betrokkenheid bij het werk van onze vereniging. 

- Diverse baten zijn er niet geweest in 2020. Het betreft collecte op onze landelijke bijeenkomst 

en ontvangsten voor lezingen die normaliter gehouden worden op verzoek van verenigingen 

en kerkenraden.  

- Collecten regio avonden zijn uiteraard lager door het afzeggen van de avonden. 

Samengevat zijn er € 1.510,- meer inkomsten dan begroot. Hieruit bemerken we een grote betrokken-

heid bij de leden en kerkenraden op het werk van onze vereniging. Na de Heere dank hiervoor. 

 

Uitgaven. 

- Kosten bestuur en secretariaat zijn fors lager door het afzeggen van activiteiten en door het 

online vergaderen in plaats van fysiek samenkomen.   

- De kosten regio’s en advertentiekosten zijn uiteraard lager door het afzeggen van 

bijeenkomsten. 

- PR en voorlichting is ruim € 1.800,- hoger dan in de begroting is opgenomen. Zoals bij de 

giften al is vermeldt, is de website geheel vernieuwd. Ook is deze post hoger vanwege blijken 

van meeleven en steun aan onze leden als bestuur. 

- De kosten voor het drukken van ons verenigingsblad zijn sterk gedaald door de overgang 

naar een nieuwe drukker. 

De totale uitgaven zijn € 3.440,- lager dan in de begroting is opgenomen. 

 

Begroting 2021   

Voor 2021 heeft het bestuur een begroting opgesteld met een negatief resultaat. De aanleiding is het  

25 jarig jubileum van de vereniging D.V. 16 maart en bij aanhouden van beperkende maatregelen de 

regio avonden online te gaan houden. Het overgaan op digitale regio avonden is nog in voorbereiding 

en vraagt de nodige expertise.   

 

Ter afsluiting wil ik met vrijmoedigheid zowel de leden als kerkenraden, maar ook allen die zich op 

welke wijze ook betrokken voelen bij onze vereniging, van harte uitnodigen ons werk ook op 

financiële wijze te blijven steunen. Hierdoor maakt u het ons mogelijk om het werk wat wij mogen 

doen voor familieleden van mensen met psychische ziekten ook in de toekomst te kunnen doen. 

    

Jan van Hell,  

Penningmeester 


