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TOELICHTING 

In 2019 besloot het moderamen in te stemmen met een nieuwe structuur voor de jaarrekening van de 
Raad en die van de Stichting Vrienden, ten einde te komen tot een meer inzichtelijke verantwoording 
van baten en lasten. Uitvloeisel van het besluit was dat een aparte begroting wordt opgemaakt voor 
de Stichting Vrienden. Dit is de tweede begroting.  

Het jaar 2021 is het laatste jaar van het huidige beleidsplan. Komend jaar zal gewerkt worden aan 
een nieuw beleidsplan voor de Raad voor de jaren 2022 – 2027.  

Voor 2021 is een opbrengst begroot van € 4.500. De bedragen zijn deels gebaseerd op werkelijke 
bedragen in 2019. Covid-19 heeft gevolgen voor het kerkelijk leven en meer praktisch ook voor de 
kerkgang. Dat heeft naar verwachting ook zijn doorwerking in de bijdragen middels collecten en 
giften zo is de verwachting.  

Inkomsten 
Er is een voortdurende aandacht nodig voor het werven van gelden. Als het gaat om de vrijwillige 
bijdragen zal meer de nadruk gelegd worden op het ondersteunen van het oecumenisch werk van de 
Raad en minder op bijdragen in de kosten van de uitgaven. Wat betreft de bijdragen van de maatjes 
is er sprake van vergrijzing en weinig nieuwe aanwas. De collecten komen ten gunste van de Raad; 
alleen verwachte specifieke giften voor de Stichting Vrienden zijn hier opgenomen. Enkele kloosters 
en orden hadden op aanschrijven een bijdrage toegezegd voor drie jaar. Die termijn is verstreken naar 
verwachting zullen geen inkomsten meer worden ontvangen. Wat betreft subsidies projecten: enkele 
uitgaven in de bezinningsreeks lenen zich voor het werven van subsidie om de kosten voor een deel 
te dekken.  

Lasten 
De lasten van de Stichting Vrienden zijn naast bankkosten de kosten voor de uitgaven in de reeks 
Oecumenisch Bulletin/Oecumenische Bezinning. Het is een begroot bedrag. De kosten zijn met name 
ook afhankelijk van de omvang van de publicaties. Voor 2021 is voorzien in de mogelijkheid twee 
uitgaven te laten verschijnen. In het kader van duurzaamheid wordt getracht de uitgaven ‘groen’ te 
produceren. Vanwege de inflatie is er sprake van prijsstijgingen in het gehele proces.  
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Begroot Begroot Werkelijk
2021 2020 2019

€ € €

15.000 22.000 15.557
1.000 1.000 2.582
5.000 5.000 20.826

0 0 5.200
0 0 102

5.000 5.000 0

26.000 33.000 44.267

1.500 1.500 523
20.000 40.000 45.596

0 0 0

21.500 41.500 46.119

BEGROTING 2021

BATEN

Vrijwillige bijdragen
Bijdragen Maatjes
Collecten, giften en overige baten
Sponsoring kloosters en orden
Intrest bank
Subsidies projecten

Totaal baten

LASTEN

Bankkosten
Kosten Oecumenisch Bulletin/Oecumenische Bezinning 
Overige bijdragen

Totaal lasten

Resultaat 4.500 -8.500 -1.852
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