
Financieel verslag 2021 van Stichting Diensten met Belangstellenden 
 
Bij Diensten met Belangstellenden (DmB) werken leden van diverse kerken samen aan één 
doelstelling: het evangelie van Jezus Christus brengen aan iedereen die er belangstelling voor 
heeft. Onze zondagavonddiensten zijn laagdrempelig; je kunt zo nu en dan komen, of elke week. 
Je kunt stilletjes komen en na afloop weer vertrekken, of na de dienst met anderen in contact 
komen. Ook kun je deelnemen aan andere activiteiten. DmB wil zijn als een open huis, gastvrij, 
warm, een plek waar iedereen welkom is. 
 
Hieronder volgt een overzicht van de baten en lasten over 2021. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
werkelijk 

2021 
begroting 

2021 
werkelijk 

2020 

BATEN euro euro euro 

Giften     59.683      41.950       51.898  
Collecten       7.530      23.000         8.199  
Interest        (120)          250                7  
Verkopen             -         4.750              15  
Exploitatie (overschot) / tekort     24.620      22.430       34.409  

   Totaal      91.713      92.380       94.527  

LASTEN  euro   euro   euro  
   Predikant, gastpredikanten en organisten     52.159      49.300       52.895  

Kerkdiensten     11.651      23.360       13.577  
Huurkosten       8.774      11.600         8.774  
Inkopen          296           220            500  
Activiteiten       6.760        5.200       12.092  
Toevoeging aan fondsen       6.018              -          3.326  
Overige kosten       6.056        2.700         3.361  

   Totaal      91.713      92.380       94.527  
 
 
Baten 
 In 2021 is € 59.683 aan giften ontvangen, inclusief € 9.924 aan bijzondere baten en inclusief 

€ 6.482 aan steun voor de vlog. 
 De bijzondere baten betreffen inkomsten uit erfenis ds. Jaap Zijlstra ad € 1.600, een erfenis 

van J.M. Nellensteijn ad € 2.124, een gift School met den Bijbel te Zunderdorp ad € 2.500, 
een gift van de VLR stichting ad € 1.000 en een gift van € 2.500 van de diaconie 
Gereformeerde kerk Zwartsluis ten behoeve van een diaconaal project. 

 De giften bevatten ook € 7.097 aan giften van de Kerkenactie. Dit is inclusief € 3.400 van de 
Gereformeerde Kerk te Zwartsluis (d.m.v. onder andere een maandelijkse gift van € 200). 
Evenals vorig jaar is een gift van € 1.000 ontvangen van de Zendingscommissie van de 
Gereformeerde Kerk te Rijnsburg. 

 De collecteopbrengsten van de zondagavonddienst bedragen € 6.112 en zijn € 2.087 lager 
dan in 2020. 

 Afgelopen jaar hebben we in verband met Corona geen kerstavonddienst kunnen houden in 
Het Concertgebouw, maar hebben we een dienst opgenomen die we hebben uitgezonden 



via YouTube. De kosten van de kerstavonddienst bedragen € 9.440 en dat is € 2.396 minder 
dan het jaar daarvoor. 

 
Lasten 
 De kosten van de kerstavonddienst bedragen € 9.440 en dat is € 2.396 minder dan het jaar 

daarvoor. De totale opbrengst bedraagt € 5.688 en dat is in lijn met 2020! Het 
exploitatietekort op de Kerstavonddienst bedraagt € 3.752 dat is onttrokken aan het Fonds 
Kerstavonddienst. 

 Door de negatieve rente hebben wij moeten betalen voor ons vermogen, namelijk € 120. 
 De kosten voor de pastorale voorziening bedroegen € 46.299 en zijn hoger (€ 5.299) dan 

begroot onder meer omdat de traktementslasten van een ambulante medewerker hoger 
zijn dan van een medewerker in vaste dienst. 

 
Per saldo resulteert dit in een exploitatietekort van € 24.620. Dit betreft een exploitatietekort 
op de organisatie van de Kerstavonddienst van € 3.752 (dat is onttrokken uit het fonds 
Kerstavonddienst) en een exploitatietekort op de organisatie van de zondagavonddiensten van 
€ 20.868 (dat is onttrokken uit het fonds Evangelisatiewerk). 
 
Kascontrole 
Op voorstel van de Kascontrolecommissie, die bestaat uit Sandra, Wilbert en Arjen, heeft het 
bestuur Arie Krommendijk gedechargeerd van zijn taak als penningmeester voor het boekjaar 
2021.  
 
Uw steun blijft nodig 
Om het organiseren van de kerkdiensten en de andere activiteiten te kunnen voortzetten, blijft 
uw steun hard nodig. DmB is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn 
daarom aftrekbaar van uw aangifte inkomstenbelasting. Wilt u ook de rest van het jaar 2022 
weer aan ons denken? Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
Juni 2022 
Arie Krommendijk, penningmeester  
Stichting Diensten met Belangstellenden 


