
 

 

Jaarverslag 2020 en vooruitblik 2021 



Algemeen 
 

Vanwege de ANBI status van het Bibliotheekfonds zijn we verplicht ieder jaar een financiële 

verantwoording te publiceren op het internet. Daarbij hoort ook een nota over het te voeren beleid 

in het komende jaar en een begroting. Dat gebeurt in dit document. Het bevat niet alleen de 

financiële verantwoording over 2020, maar ook achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de 

inkomsten. Dit was in alle opzichten een bijzonder jaar. Als gevolg van de coronacrisis daalden de 

inkomsten ten opzichte van 2019 met 40%. De afname was het sterkst bij de kerkelijke bijdragen: 

42%; de giften van particulieren vielen terug met 38%. 

Dit jaar zijn we – naar aanleiding van de coronacrisis – gestopt met financiële acties met acceptgiro’s. 

Dit betaalmiddel heeft zijn tijd gehad en de effectiviteit was heel laag. In het vervolg zullen de we 

individuele kerken rechtstreeks benaderen. Hierbij haken we ook aan de mailing van de TU aan de 

kerken. 

Ook dit jaar hebben veel mensen zich ingespannen om de stichting van middelen te voorzien. 

Hartelijk dank daarvoor.  

  



1 Financieel overzicht 
 

1.1 Balans en resultatenrekening 
 

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) op 31 december 

2020. 

Balans per 31/12/2020 
Activa   Passiva  

     

ING zakelijke rekening 25206,25  Algemene reserve 14,36 

ING spaarrekening 1782,08    

     

   Nog te betalen:  

Nog te ontvangen over 2020   Bankkosten december 2020 35,87 

   Nog af te dragen TU in 2021 28900,00 

 - Berkel en Rodenrijs 300,00    

 - Bussum/Huizen 275,00    

 - Zuidhorn 700,00    

 - Grijpskerk/Niezijl 399,25    

 - Dronten - Zuid 287,65    

     

Totaal activa 28950,23  Totaal passiva 28950,23 

 

In de linker kolom staan alle activa: bezittingen op 31 december (tegoeden bij de bank) en alle 

vorderingen (nog te ontvangen). Dit zijn bijdragen van kerken over 2020 die pas in januari 2021 zijn 

binnengekomen. De rechterkolom toont alle passiva. Onder het kopje nog te betalen vinden we 

bankkosten over december 2020 die we pas in januari 2021 kunnen betalen omdat ze achteraf 

gedeclareerd worden. Het bedrag van 28900 moet nog afgedragen worden aan de TU in Kampen. 

Het is het overgrote deel van de opbrengst van de giften in 2020. Het verschil tussen de activa en de 

passiva is de algemene reserve: 14,36 euro. Deze post hoort op iedere balans, maar het 

Bibliotheekfonds heeft eigenlijk geen reserve nodig. Daarom is het bedrag zo gekozen dat een zo 

groot mogelijk afgerond bedrag naar de TU kan worden overgemaakt.   

Het verschil tussen de Algemene Reserve op 31 december 2020 en die op 31 december 2019 (251,47 

euro, zie het verslag over 2019) is -237,11. Dit komt terug in de resultatenrekening over 2020, de 

samenvatting van alle inkomsten en uitgaven in het jaar 2020.  

Resultatenrekening over 2020 
Baten       Lasten  

Ontvangen giften 29012,07   Bankkosten 249,18 

    Druk- en verzendkosten 0,00 
    Algemene onkosten 100,00 

    Afdrachten TU 28900,00 

      

Totale baten 29012,07   Totale lasten 29249,18 

Resultaat 2019 -237,11     

 



Het bedrag aan giften (29012) is fors lager dan in 2019 (50888 euro). De weerslag van de corona 

maatregelen is hier duidelijk te zien. De teruggang zit zowel bij de bijdragen van de kerken als de 

particulieren. Zoals te zien is in de rechterkolom hadden we in 2020 geen druk- en verzendkosten. 

Omdat een groot deel van het jaar vrijwel uitsluitend digitale kerkdiensten werden gehouden had het 

geen zin om postvakken te vullen met acceptgiro’s. Daarom hebben we in plaats hiervan in alle 

plaatselijke kerkbladen een oproep gedaan aan gemeenteleden om een bijdrage te storten.  

Hier zitten nog wat verbeterpuntjes. Allereerst verstuurden we de oproep vrij laat (eind oktober). Dit 

had voornamelijk technische oorzaken, maar half september was beter geweest. Een ander punt is 

dat er niet van te voren over deze actie is gecommuniceerd met de plaatselijke correspondenten. Bij 

de één sloot het bericht in het kerkblad prima aan bij de eigen acties, de ander voelde zich in de 

wielen gereden.  

Het is lastig om achteraf te bepalen of de terugval in de bijdragen volledig is toe te schrijven aan de 

corona maatregelen. Bij de kerken is dit effect duidelijk aanwijsbaar. Bij de particuliere giften is er 

wellicht ook een effect van het afschaffen van de acceptgiro‘s.  

Onderstaande tabel vergelijkt de aantallen giften (dus niet: de bedragen) uit 2020 met die in 2019.  

Aantallen giften in 2020 en 2019 naar wijze van donatie 
Aantallen 2019 2020 2020 t.o.v. 2019 (%) 

Giften kerken 77 62 -20 

Particuliere giften 1085 676 -38 

 - waarvan:    

 - per acceptgiro 120 5 -96 

- overschrijvingen 603 430 -29 

 - digitaal 362 241 -33 

 

De cijfers in de kolom voor 2019 laten zien dat onze donateurs nog vrij ouderwets te werk gaan. 

Slechts ongeveer een derde maakt gebruik van internetbankieren, de rest doet het op de traditionele 

manier. Ook veel kerken werken nog met papieren overschrijvingen. Het aandeel van de digitale 

particuliere giften in het totaal is voor 2020 en 2019 nagenoeg gelijk.  

In 2019 zijn ongeveer 11000 acceptgiro’s verstuurd; daar staan dan 120 overschrijvingen tegenover, 

dat is iets meer dan 1%.  Dat is een sterke aanwijzing dat dit middel niet meer effectief is.  

1.2 Begroting voor 2021 

 

De begroting voor 2021 hangt sterk af van de maatregelen rondom de coronacrisis.  

 

Baten   Lasten  

Giften 35000  Bankkosten 400 
   Druk- en verzendkosten - 
   Algemene onkosten 100 
   Afdrachten TU 34000 
     
   resultaat 500 

     

Totale inkomsten 35000  Totale uitgaven 35000 

 



Het bedrag aan giften is iets hoger begroot dan de inkomsten van het vorig jaar. We gaan de acties 

nu in september inzetten en wellicht klaart de situatie iets op. Zeker is dat niet. 

2 Verder specificatie van giften 
De afname in het bedrag aan giften komt ook tot uitdrukking uit een grafische weergave. Figuur 1 

hieronder toont de maandelijkse giften over de laatste drie jaar. 

Figuur 1 Overzicht stand van de giften, per maand, euro’s  voor 2018-2020 

 

Het laatste meetpunt voorbij december (‘eind’) bevat ook giften van kerken die net na de 

jaarwisseling binnenkomen, maar die nog betrekking hebben op het vorige jaar. Deze staan ook op 

de balans onder de post: nog te ontvangen. 

De lijnen in de grafiek spreken voor zich. De ontvangsten in 2020 liepen tot augustus nog aardig in de 

pas met die van twee jaar daarvoor, maar de verschillen met 2019 waren van meet af aan duidelijk. 

 Onderstaande tabel specificeert de ontvangen giften naar bron: kerken en particulieren. 

Tabel 1: Giften 2017 - 2020 naar herkomst 

  2017 2018 2019 2020 

      
giften totaal 58019 39929 50888 29012 
waarvan: kerken 30196 20757 28996 15466 
 particulieren 27822 19172 21892 13546 
aantal giften particulieren 1246 1235 1141 676 
gemiddelde gift per adres 15 22 17 20 
Aantal bijdragen van kerken 95 83 80 62 
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De particuliere giften zijn meestal niet herleidbaar tot kerken. Zoals de naam suggereert worden 

deze giften rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting, zonder tussenkomst van een  kerk of 

plaatselijke correspondent. Onder de bijdragen van kerken tellen we, naast directe giften en 

opbrengsten uit collecten, dus ook de bedragen die plaatselijke correspondenten inzamelen en 

overmaken. Het valt op dat in 2020 ook het aantal kerken dat een bijdrage leverde is gedaald. 

In de onderstaande grafiek is geprobeerd iets te laten zien over de verdeling van deze giften  

Particuliere giften naar grootte. De giften zijn ingedeeld naar grootte, in stappen van 5 euro.   

 

Grafiek 2 Verdeling giften van particulieren naar grootteklassen, 2018 - 2020 

 

De afname van het aantal particuliere giften is in alle klassen merkbaar.  

3 Vragen en actiepunten 
 

Dit jaar versturen we i.v.m. de corona maatregelen geen acceptgiro’s. We benaderen de kerken via 

het plaatselijk kerkblad of de website. Er zijn ook steeds meer geluiden uit kerken dat het systeem 

van acceptgiro’s niet goed (meer) werkt. Dit is dan – ook met het oog op de aanstaande eenwording 

met de NGK kerken – een mooie gelegenheid om alternatieven te onderzoeken. 
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