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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 VVG 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Dit is de toelichting op de financiële verslaglegging behorende bij de balans en de exploitatierekening over het 
boekjaar 2019 en de begroting voor 2020. 
 
Het positief exploitatieresultaat van de VVG in 2019 bedraagt € 6.679. In de begroting voor 2019 was uitgegaan 
van een voordelig exploitatieresultaat van € 1.550. De reden dat het exploitatieresultaat in 2019 uiteindelijk 
beter is  dan begroot, heeft te maken met hogere huuropbrengsten en hogere bijdragen van leden en donateurs 
enerzijds en lagere personeelskosten dan begroot. 
 
Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat 2019 toe te voegen aan het Eigen vermogen dat hiermee 
uitkomt op € 45.485 per 31 december 2019. 
 
Exploitatierekening 
De huuropbrengsten in 2019 zijn hoger dan begroot. Dit zijn de huuropbrengsten exclusief de verhuur aan de 
Bleekgemeente. Deze huuropbrengst is verantwoord onder de post Bijdrage P.G.A. 
 
De bijdragen voor contributies van leden en bijdragen van donateurs zijn eveneens hoger dan begroot en ook iets 
hoger in vergelijking met 2018. De verkoop van consumpties en de overige baten samen zijn hoger dan begroot.  
In de overige bijdragen zijn onder andere de opbrengst van de Bleeklezingen, de jaarlijkse bijdrage van de 
Creaclub en de bijdragen voor de lezingen van Zomergasten opgenomen. 
 
De huisvestingslasten zijn vrijwel gelijk aan de begroting. Er is sprake van een hogere dotatie aan de voorziening 
groot onderhoud in verband met een aanpassing door hogere verwachte kosten voor de vervanging van  
CV-ketels en de renovatie van het dak en de dakgoten. Daar staat tegenover dat de energielasten lager uitvielen 
dan begroot. 
 
De post Overige materiële lasten is iets hoger dan begroot. Hierin zijn de posten Kosten Protestantse Gemeente 
Almelo (PGA), Algemene kosten,  Contributies (VVP),  Media en PR (kosten Bleekvenster), Bleeklezingen en 
Overige opgenomen. De posten Algemene kosten is hoger dan begroot. De posten Media en PR (o.a. kosten voor 
het Bleekvenster) en Bleeklezingen zijn lager dan begroot. De post Bijdrage PGA bestaat uit de kosten voor de 
predikant,  een deel van de kosten voor gastpredikanten en een provisie aan de bank voor de garantstelling voor 
de lening van het Stimuleringsfonds.  
 
Begroting 
Voor 2020 verwacht het bestuur een negatief resultaat van € 2.300. De opbrengsten van huur en consumpties 
zullen lager zijn in verband met de coronacrisis. Hierdoor kan De Bleek een deel van het jaar niet verhuurd 
worden. De bijdragen voor contributies en donaties zijn voor 2020 hoger begroot in vergelijking met 2019 op 
basis van de ontvangen bijdragen in 2019. In de post Overige baten wordt voor 2020 geen rekening wordt 
gehouden met lezingen van Zomergasten.  
 
Tenslotte zullen de rentebaten in 2020  verder dalen ten opzichte van 2020 omdat in 2020 de rentetarieven op 
spaarrekeningen vrijwel nihil zullen zijn. 
 
Almelo, mei 2020 
Martin Kieft 


