Publicatie en Ter inzage legging jaarrekeningen

Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters publiceren bij dezen de samenvatting
van hun jaarrekeningen. Tevens willen zij u graag informeren dat de volledige jaarrekeningen van beide
colleges in concept zijn besproken in de betreffende colleges en in de Algemene kerkenraad en dat ze
ter inzage liggen voor de gemeente. Indien u inzage wenst voor de jaarrekening van de diaconie maak
dan een afspraak met Ingrid Knook (i.knook@dearkonline.nl) of Sjoerd Plomp
(splomp@hervormdambacht.nl). Indien u inzage wenst in de jaarrekening van de kerkvoogdij dan kunt u
contact opnemen met Theo van Nieuwenhuijzen (tn@bnadministraties.nl) of Wilko Jansen
(wjansen@hervormdambacht.nl). De termijn voor de terinzage legging is van 17 tot 31 mei.

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar dat zij een jaarrekening van een financieel gezonde
gemeente kan presenteren. Ondanks het feit dat Corona in 2020 een enorme impact heeft gehad op het
samen naar de kerk kunnen gaan en de kerkelijke activiteiten die we normaal gesproken met elkaar
beleven is er aan de inkomstenkant geen negatief effect merkbaar gebleken. Uw vrijwillige bijdragen
aan de AKB hebben de teruggang in de collecten geheel gecompenseerd. Dat stelt ons in staat de
middelen ter beschikking te stellen die nodig zijn om het werk in de gemeente doorgang te laten vinden
en zijn we ook in staat voldoende reserves op te bouwen om de stijgende kosten aan onderhoud te
bekostigen.

Ook als diakenen constateerden we dat de inkomsten in 2020 op peil bleven en zelfs licht toenamen ten
opzichte van 2019. Dank voor uw voortdurende ondersteuning hierin! Aan de uitgavenkant zagen we –
ondanks alle zorgen, noden en behoeften die er zijn – geen grote ontwikkelingen in
ondersteuningsverzoeken. Die beide effecten gecombineerd zorgden voor een overschot van ruim
10.000 euro in 2020 en een verdere toename van het eigen vermogen. Als diakenen zullen we ons
daarom binnen de gestelde kaders vanuit de Algemene Kerkraad in 2021 bezinnen over verdere
ondersteuning van passende doelen.

