
 

 

Toelichting bij de jaarrekening Vrijburg 2020  

Er waren geen baten bij de activiteiten, de lasten zeer beperkt. Het bedrag voor de 

overige activiteiten is lager dan begroot en komt voor de helft door bijzondere 

kerkdiensten tijdens de eerste lockdown.  

De kosten voor de Kinderkerk zijn € 1151 maar kunnen geheel uit de subsidies voor 

het jeugdwerk bekostigd worden. In deze afrekening zijn de kosten dus nihil. 

Of dit volgende jaren ook mogelijk is kan nog niet bepaald worden. 

 

De kosten voor het maandblad zijn lager dan de begroting. De kosten zullen omlaag  

gaan als het blad digitaal verstuurd kan worden naar een groot aantal van de leden en 

vrienden. 

 

De kosten van de Cantorij komen voor een belangrijk deel uit de bijdragen aan het 

verloop( zingen van de liederen) tijdens de digitale kerkdiensten. Zowel 2020 als 2021 

zijn voor de Cantorij niet maatgevend doordat de activiteiten lang stil lagen. 

 

De personeelskosten zijn conform de begroting. De kosten voor de viatica zijn in 

vergelijking met 2019 lager, binnen de begroting. 

 

De bureaukosten zijn lager dan de begroting.  

 

Advieskosten zijn niet gemaakt. 

 

De koffierekening is veel lager uitgevallen dan begroot door het niet doorgaan van 

vele activiteiten in de verhuur. 

 

De rekening voor de kleine lasten is lager dan begroot .  

  

De bijdragen van de begunstigers zijn op het niveau van de begroting. 

Over de jaren is een gemiddelde van €3000 wel een goede raming. 

 

 

Het geheel van de kosten is duidelijk lager dan in 2019 maar het resultaat  wordt wel 

erg bepaald door de bijzondere omstandigheden in 2020 die ook in 2021 nog zullen 

doorlopen. 

De begroting voor 2021 is veel hoger dan de uitkomst die we nu zien in 2020. 

Door de bijzondere omstandigheden kun je geen duidelijke uitspraak doen over het 

financiele verloop van 2021.  

 

Bestuur Vrijburg 
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