
Toelichting op de jaarcijfers 2018 

Vanaf 1 januari 2018 is de financiële administratie van de wijkactiviteiten en de St. Wijkfonds 

Immanuelkerk geheel gedigitaliseerd. De administrateur, Henk van Heuveln, voert de administratie in 

een online-omgeving bij www.e-boekhouden.nl. De penningmeester beschikt eveneens over 

inlogcodes en kijkt mee.  

De administratie van de wijkactiviteiten en het wijkfonds wordt in één administratie gevoerd. Dat 

betekent dat de wijkactiviteiten en de St. Wijkfonds IMK niet meer gescheiden worden 

geadministreerd. Ze zijn wel te onderscheiden in de administratie en worden in deze jaarrekening 

nog afzonderlijk verantwoord, zodat vergelijking met voorgaande jaren mogelijk is.  

De geïntegreerde opzet van de administratie over 2018 grijpt vooruit op de situatie die met ingang 

van de fusie van de wijkgemeenten de Ark en Immanuelkerk is ontstaan. De voormalige wijkfondsen 

Helpman en Immanuelkerk zijn per 6 januari 2019 opgegaan in de stichting Wijkfonds Protestantse 

Wijkgemeente Groningen Zuid. De besturen van de opgeheven wijkfondsen hebben in 2018 besloten 

de werkwijze van wijkfonds Helpman voort te zetten. Omdat de wijkkerkenraad de bestuursleden 

benoemt en goedkeuring vereist is voor de begroting en de jaarrekening, is de zeggenschap van de 

wijkgemeente Groningen Zuid geborgd. De nieuwe stichting heeft een ANBI-status. 

 

Bij de jaarcijfers 2018 van de wijkactiviteiten zijn de volgende opmerkingen te maken.  

1. op de balans van de St Wijkfonds IMK zijn twee voorzieningen gevormd. De eerste, groot € 50.000, 

geeft uitvoering aan een besluit van de wijkkerkenraad Immanuelkerk om dit bedrag te reserveren 

als bijdrage in de vervanging van het orgel in de Immanuelkerk. De tweede, groot € 1.172,40, is een 

bate van de Goedzooimarkt  gehouden in maart 2018). Hij is bestemd voor aanpassing van de entree 

van de Immanuelkerk. 

2. het verschil in de specificatie van de baten over 2017 en 2018 wordt grotendeels veroorzaakt door 

een wijziging in de systematiek van geldstromen en verantwoording daarvan. In 2018 hebben de St. 

Wijkfonds en Beheer & Verhuur geen afdrachten meer gedaan ten behoeve van wijkactiviteiten. 

Daarmee is uitvoering gegeven aan het besluit dat de wijkkerkenraad Immanuelkerk in april 2017 

genomen heeft over de verhouding wijkactiviteiten – wijkfonds – beheer & verhuur.  

3. het resultaat van de wijkactiviteiten is € 1.140,32 positief, terwijl een negatief resultaat van  

€ 11.000 was begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de gunstige ontwikkeling van de bijdragen 

die in de volgende punten wordt toegelicht.    

4. de inkomsten hebben zich in 2018 positief ontwikkeld. Rentebaten bedroegen € 839,62. 

Wijkcollecten kwamen uit op ruim € 1.300. Hierin zijn nagekomen collecten uit 2017 begrepen ten 

bedrage van € 212,56  

5. door enkele substantiële giften is de werving mei uitgekomen op € 16.404,88, waar € 12.000 

begroot was. De opbrengst van de Kerstactie was echter € 1.465 lager dan begroot. 

6. onder overige inkomsten is o.a. de al gememoreerde opbrengst van de Goedzooimarkt 

opgenomen. 

7. de kosten van zowel de cantorij IMK als Vieringen op Weg vielen lager uit dan begroot. 

8. onder PR en communicatie zijn extra kosten van vernieuwing van de website van de Immanuelkerk 

verantwoord. 

http://www.e-boekhouden.nl/
http://www.e-boekhouden.nl/


9. de post Abonnementen valt lager dan begroot uit. Dat wordt mede veroorzaakt doordat 

abonnementen ten behoeve van pastoraat onder de post Pastoraat zijn verantwoord.  

10. de kosten onder financiële administratie zijn hoger dan begroot vanwege de kosten van het 

abonnement op E-boekhouden. 

11. onder inventaris en apparatuur is 50% bijdrage in de kosten van een oven in de keuken 

opgenomen. Dit bedrag zou feitelijk aan het wijkfonds toe te rekenen zijn.  

12. de spaarrekening wijkactiviteiten is in 2018 aangewend voor financiering van de wijkactiviteiten. 

Gelet op de eerder beschreven opzet van de St. Wijkfonds Groningen Zuid is er geen reden om voor 

wijkactiviteiten een afzonderlijke spaarrekening aan te houden.  

13. in 2018 is een legaat van € 16.312 ontvangen. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve 

en is beschikbaar voor wijkactiviteiten.  

 


