
 

 

Van de penningmeester 
 
Even als 2020 was het jaar 2021 beperkt door de ingrijpende maatregelen met betrekking tot de 
corona-pandemie. Veel activiteiten konden niet of op een gewijzigde manier georganiseerd worden, 
wat uiteraard ook in de financiën van onze vereniging zichtbaar is. 
Voor 2021 was een begroting opgesteld waarin extra kosten in verband met het 25 jarig jubileum van 
onze vereniging, waren opgenomen met een negatief eindresultaat van € 1.250,-.  
We hebben het jaar 2021 afgesloten met een positief saldo van € 1.851,-.  
In onderstaand overzicht op hoofdlijnen een korte toelichting van de verschillen tussen begroting en 
realisatie:  
 
Opbrengsten 

- Ook in het achterliggende jaar was er weer een stijging van het aantal leden waardoor de 
opbrengsten uit contributies licht zijn toegenomen.  

- Ook de giften, verkregen door over betalingen van de leden en giften van particulieren, zijn iets 
hoger dan begroot. 

- Giften kerken zijn € 383,- hoger dan begroot, waarmee kerkenraden blijk geven van hun 
betrokkenheid bij het werk van onze vereniging. 

- Diverse baten zijn opmerkelijk hoger dan begroot. In deze post zijn 2 projecten verantwoord die 
niet waren begroot. Het betreft extra giften van sponsoren voor het 25 jarig jubileum       ad € 
2.100,- en giften voor een Handboek Psychische problemen in de familie, dat aan de leden 
verstrekt zal worden ad € 3.400,-.  

- Collecten regio avonden zijn uiteraard lager door het afzeggen van de avonden. 
 
Samengevat zijn er € 5.750,- meer inkomsten dan begroot. Hieruit blijkt een grote betrokkenheid op 
het werk van onze vereniging. Na de Heere dank hiervoor. 
 
Uitgaven 

- Kosten bestuur zijn € 350,- lager door het afzeggen van activiteiten en door het online 
vergaderen in plaats van fysiek samenkomen.   

- De portokosten zijn € 994,- hoger door een opgenomen schatting voor het verzenden van het 
Handboek, dat wij na verschijningsdatum aan de leden willen toesturen.  

- Kosten regio’s zijn  conform begroting maar met de opmerking dat de frequentie van de 
bijeenkomsten lager is maar de gemaakte kosten per avond hoger zijn. 

- De kosten voor de landelijke dag zijn € 1.900,- lager dan begroot, vanwege het niet live 
bijeenkomen tijdens de jubileumdag. 

- PR en voorlichting is ruim € 3.100,- hoger dan in de begroting is opgenomen. Zoals bij de giften al 
is vermeld, is het de bedoeling dat na verschijndatum het boek Psychische problemen in de 
familie, een gids voor naasten en pastores aan de leden wordt verstuurd, de geschatte kosten 
zijn in 2021 opgenomen tegenover de extra baten. 

 
De totale uitgaven zijn € 2.650,- hoger dan in de begroting is opgenomen. 
 
Begroting 2022 
Voor 2022 heeft het bestuur een begroting opgesteld met een nadelig resultaat van € 3.000,-. Het 
nadelig resultaat zal ontstaan door extra PR-activiteiten, waarvoor een externe partij zal benaderd 
worden. Er zijn wel uitbreidingen binnen de regio-activiteiten gepland, maar vooralsnog worden 
daaruit geen afwijkende kosten verwacht. Daarnaast hoopt het bestuur dat onze vereniging in 2022 
weer activiteiten kan organiseren zoals voor de pandemie.   
 



 

 

 
Tot slot 
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 


