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Bestuursverslag
Verslaghuidigjaar

Midden in het coronajaar organiseerden we, net als in andere jaren, een feest in de tuin van de Diaconie. Aanleiding was deze

keer de wens om met zoveel mogeiijk mensen, op een verantwoorde manier, afscheid te nemen van een gewaardeerde collega.
Want dat kon toen nog....

Degasten kregen bij aankomstdeopdrachtom eentooi metveren te maken voor op hun hoofd- wezijn immers allemaal
vreemde vogels, nietwaar? De toon was gezet en het feest kon beginnen.
Toen het In maart zo stil werd in de stad en mensen gemaand werden 'zoveel mogelijk thuis te blijven', kwam er naast

bezorgdheid over hetvirus ook veel creativiteit bij onze collega's naarboven. Erwerd gezocht naar manieren en plekken om het
werk voort te kunnen zetten. Onder de mensen zijn, werelden verbinden, het alledaagse bijzonder maken en samen zoeken
naar een weg vooruit staat altijd aan de basisvan ons werk. Als het even kan doen we dat op feestelijke wijze.

Vanwege de coronamaatregelen zijn wegenoodzaakt geweest te blijven schakelen. Soms deden we noodgedwongen een stap
terug ofwerd een activiteitop de langebaangeschoven.Vaakdedenwe eenstap extra.Zois HetWereldhuisook In de
weekenden open gegaan om mensen te blijven ontvangen die geen huis hebben en zonder papieren in de stad verblijven. We
weken uit naarde MeeuwIn Noord en in september openden weonzedeuren in het Gasthuisop hetWGterrein,
De Sociale Kruidenier, voor klanten van de Voedselbank, kon na een aantal maanden weer 'coronaproof' verder, zowel in Zuid

alsIn Noord. Demedewerkers envrijwilligers van hetStraatpastoraat fietsen tot op dedagvanvandaag bijna dagelijks doorde
parkenomeenluisterendoorenwarmekoffiete biedenaanwieopstraatleeft. DebroodjesdiedevrijwilligersvanYmpact020
voor de dagelijkse ronde van de Koffiets smeerden, liepen in de duizendtallen. Memorabel waren ook een aantal talkshows,

onderdenoemer StayConnected, waarinAmsterdammers te gastwarendieweten wathet isomte leven zonderwerk,geld en
perspectief. Verschillende luistergroepen bleven samenkomen In dewijkkerken. Desnoods schonk en dronk men

ffie op de

stoep.

OndanksderelatievestilteoponsterreinenInonsgebouw,werdhetgeluldvandedeurbelnogdagelijksgehoord.Misschien
nietvoordemaaltijden,activiteitenofcursussen,dantochvooreenbezoekaaneenspreekuur,eendagbestedingofgewoon
voor een luisterend oor.

Binnen hetCollegevan Diakenen zijntwee nieuweleden benoemd. SanderKlaasseenArjen Boersmavertegenwoordigen een
jongere generatiebinnen het bestuur, waarmee er een mooi evenwichtig in desamenstelling isgekomen.

Hetopbouwwerk konden wein2020verder uitbreiden. Dankzijeen legaatkwamer ruimtevoor een nieuwewerker in Osdorp
Slotendiein oktobervanstartisgegaan.DemedewerkersvanwatvroegerBuurthulpheette,zijnhetteamvan Diaconaal
Centrum Oost komen versterken.

Hetisfantastisch om naaldiejaren van wachten afgelopen zomer eindelijk dekippen rond te zienscharrelen opSastvrije
HoevedeMeent, onzeboerderij inAmstelve . DeDorothyGemeenschap heeftinmiddelsop heterfhaarintrekgenomen, net
alsboer Martenen diensgezin.Eenenthousiaste groepvrijwilligers, bevriende boeren en een nieuweprojectmedewerker
zorgen voor een rijk 'ecosysteem'.

Aljarenzettenweonsvastgoedinomplaatsentecreërenwaarmensensamen'intentioneel'wonen:vanuithetevangelie,met
en voor de buurt. In februari hebben acht studenten hun intrek genomen in de Amstelrank. Zij krijgen daarmee de kans om

waardevol vrijwilligerswerk te doen ineenvorm defasevan hun teven entegelijkertijd betaalba r te wonen Inhartje
Centrum.

InhetWeduwe Roosenhofj'e in deJordaan zijnookwoningen vrijgekomen, zodaterInmiddels vierappartementen bewoond

wordendoordenieuweleefgemeenschap-ln-wordlng.ZoblijvenjongeIdealisten,zowelJongerenalsgezinnendievaakgeen
betaalbarehuisvestingkunnenvindeninAmsterdam,behoudenvoordestad.FirmaHoeDanWelh ft hetafgelopenjaar.In
opdrachtvandeDiaconie,bijeenkomstengeorganiseerdvoorhetgroeiendeaantalleefgemeenschappen,omelkaarte
ontmoeten n van elkaar te blijven leren.

Iederjaarweerreserverenwemldd lenomteinnoveren enopcreatievemanieren naardemaatschappelijke uitdagingente
kijken. Collega Huub heeftsamen met ondernemer Antonella een nieuwconcept ontwikkeld: bi] HetZeepstation kunje

ecologisch wasmiddel tanken inje eigen, duurzame verpakking. Momenteel wordt ervolop getest onder klanten van de
Voedselbank. Zozijngoedkope énduurzame keuzes hopelijk niet langereen luxe, maarookeen reëleoptievoor mensen In
armoede.

ZelfsdeDiaconiewordt economisch geraakt door degevolgen van Corona, bijvoorbeeld doorverminderde inkomsten uit
verhuur. Gelukkig hebben weookeen aantal nieuwe huurders mogen verwelkomen op hetterrein, waaronder Humanltas

Amsterdam, Team ED,hetBijbels Museum, Clnetree enGist,een plekvoor christelijkespiritualiteit. Dankzijmeevallende

beursresultatenover2019tondenweeen'coronabestemmlng'reserverenomdeonvermijdelijketegenvallersoptevangen.
Netalsdeafgelopen jaren waserweerdesteun vandeveleverschillende fondsen dieonswerk mogelijk maken en dragen.
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Het ziekteverzuim onder onze collega's en vrijwilligers was erg laag en de meeste van hen kregen, deels zetfs dankzij Corona, de

bevestiging dat we met onswerk [ets waardevols doen In de stad. Het zijn de onverwachte ontmoetingen met mensen die ons
raken, somstot in de ziel. Daarkomt geen hogere wiskunde bij kijken. Het is een kwestievan gastvrijheid oefenen, met mensen
optrekken, soms samen boos worden over onrecht, plezier maken - en verwachtingsvol uit biljven zien naar een betere wereld.
Hannekevan Bezooijen, Amsterdam, maan 2021

Risico's
Algemene risico's

Met betrekking tot de risico'svan onze organisatie noemen we een aanta! punten
. De projecten worden voor ongeveer 70% gefinancierd uit fondsen, subsidies en giftgevers. Met een aantal vermogensfondsen
Iser een partnerrelatie, wat soms resulteert In meerjarige projectfinanciering. De Diaconie richt zich o. a. op kwetsbare groepen
waarbij de overheid (nog) niet voorziet in dequate faciliteiten of ondersteuning. Deze projecten hebben doorgaans een lange

looptijd, watkan conflicteren met decriteriavan fondsen inzakegetermineerde projectfinanciering. Fondswervlngvoordittype
projecten vraagt derhalve veel personele inzet van management en bureau. Het risico groeit dat de Diaconie aan deze projecten
naar verhouding meer uit eigen middelen zal moeten bijdragen, en daardoor mogelijk projecten moet afschalen.
. Over het algemeen is de afhankelijkheid van een enkel fonds ten behoeve van projecten beperkt Bij een enkel project is deze
afhankelijkheid wel aanwezig. Afwijzing vraagt om snelle afechaling.
. Bij de Inzet van medewerkers, vrijwilligers en deelnemers bij de diverse projecten van de Diaconie isveiligheid een belangrijk
thema. Het omgaan met kwetsbare groepen vraagt om maatregelen om hen te beschermen tegen fysieke en verbale
misstanden. Er is een risico van uitval van medewerkers en vrijwilligers wanneer de werkomgeving onvoldoende veilig is. In dit
kaderzal het vrijwilligersbeleid in 2021verder worden uitgewerkt.
. De Diaconie Iseen organisatie met een breed scala aan projecten, die wordt ondersteund door een beperkte maar efficiënte
bureauorganisatie. Debezettingvan de ondersteunende afdelingen Islaagen
r.

. Fluctuaties in hetbeleggingsresultaat. Gerekend wordt met een rendementvan 2,5%,wanneerhetrendement lageris,
ontstaat er In de staat van baten en lasten een tekort. Vanuit dit resultaat worden diverse projecten gefinancierd evenals een
deel van de bureaukosten. Over de jaren heen heffen de fluctuaties elkaar op. De vraag is of dit beeld aanhoudt.

. Door de intensieve omgang met mensen, en de daarvoor benodigde vastleggingen Iser een risico datde AVSgeen volledige
navolging krijgt. Het informeren van medewerkers, vrijwilligers en stagiaires omtrent de richtlijnen, alsmede de beveiliging van
de ICT-omgevingzijn een blijvend punt van aandachtbinnen de Diaconie.
Uitbraak Corona.

DeCorona uitbraaken de doorde overheid genomen maatregelen hebbeneconomische en socialegevolgenvoor destad. De
verwachting is dat mensen die al kwetsbaar waren sneller In armoede zullen vervallen,

Deze uitbraak brengt voor de organisatie een aantal financiële, maar ook andere risico's mee. Definanciële risico' zijn de
dervingvan huurinkomsten, de beperkte mogelijkheid om binnen de projecten met (doel)groepen te kunnen werken, waarmee

deinvullingvan projectplannen afwijkenvanoorspronkelijke aanvragen bijfondsen, negatieve koersresultaten beleggingen
vanwegeeconomisch klimaat. Heteffectvan deCoronapandemie op de huurinkomsten Isnogbeperkt, hoe langerechter deze

pandemieaanhoudt,hoegroterhetrisicodatdedraagkrachtvanondernemersafneemt.Andererisico'szijnonderanderede
effectenvanCoronaopdedoelgroepen,erzijnminderactiviteitenmogelijk.Ooknoemenwedementalebelastingdie
medewerkers ondervinden in hunwerkzaamheden doorCorona. Deverwachting isdatdefinanciëlegevolgen vandeCorona
uitbraak op onzebedrijfsvoering vooralsnog beperkt blijft engedragen kanwordenvanuitdevermogenspositie.
Continuïteiï

Erzijngeen bedreigingenvoor decontinuïteit vandeorganisatie. Vanwegedesterkefinanciëlepositievan deorganisatie iser
voldoende weerstandsvermogen om tegenslagen vooralsnog op te vangen.
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oorultbllk komend jaar
De Corona uitbraak en de genomen maatregelen zuilen enorme economische en sociale gevolgen hebben voor de stad. De
verwachting is dat mensen die at kwetsbaar waren of zich net staande konden houden, in armoede zullen vervallen. Daarom

zullen we ais Diaconie de komende tij dextra investeren in veldwerk voor de mensen op straat, het inrichten van een geschikte
locatie voor dagopvang voor mensen van het Wereldhuis en het opzetten van burenhulp en verbindende activiteiten in de
buurten rondom een aantal protestantse wijkkerken.
Met uiteraard de inachtneming van afle maatregelen blijven we gastvrije plekken bieden aan mensen in de stad die elders niet
gezien en gehoord worden.

Veel aandacht zal komend jaar uitgaan naar het project 'de Meent', naar de ontwikkeling van het onroerend goed op deze
locatie, gaat het projectteam de plannen voor de invulling van deze landelijke locatie vormgeven.
Medewerkers

Qua personele bezettingwas2020eenJaarvan overgang. Natwintigjaartrouw aan het roerte hebbengestaanvan de
Diaconie, droeg Paul van Oosten in mei de directie over aan Manneke van Bezooijen. Ook collega Arend Onessen ging, na
vijfentwintig jaar dienst In het diaconaat in de stad, deze zomer met pensioen. Geert Westert en Dirkvan den Hoven namen hun
plek In binnen het Management Team en geven sinds l mei leiding aan de projecten en de collega's.
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Financiële paragraaf
Ontwikkeiing gedurende het boekjaar
Algemeen
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is een zelfstandig onderdeel van de Protestantse Kerk te Amsterdam

en valt als zodanig onder BW2, artlkell, lid 2 kerkgenootschappen. Het College wil uit het oogpunt van transparantie en
zorgvuldigheid m. b.t. deJaanerslaggevlngaansluiten bij RJ650.
Ontwikkeling gedurende hetJaar

De ontwikkelingen binnen de activiteiten van de diaconie, zoals deze zijn beschreven in het bestuur verslag, hebben in beperkte
mate geleid tot een afwijkend beeld van de begroting en dejaarcijfers over het boekjaar 2019. We lichten de afwijkingen kort
toe. De belan rijkste ontwikkeling is de aankoop van onroerend goed aan de Middenweg 1-6 Bovenkerkerpoldervoor de
ontwikkeling van het project 'de Meent' op 27 me! 2020, een feit waar jarenlang voorbereiding aan vooraf ging.
Stelselwijziging

In de verslaggeving over het voorliggende jaar heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.

Toestand op balansdatum

De financiële positie van de Diaconie Is sterk met een solvabiliteit van 0, 93 (2019:0, 94) en een liquiditeit van 1, 70 (2019: 3,93).
Deterugval in liquiditeit wordt voornamelijk veroorzaakt door de aankoop van het onroerend goed. DaarnaastIs l

jaren geen liquiditeit onttrokken aandevermogensportefeuille t. b.v. hetwerkkapitaal, datwasniet nodigvanwegede liquiditeit
die beschikbaarwasdoor verkoop van onroerend goed.
Balans

De waarde van het onroerend goed is met ruim 1. 500. 000 toegenomen door de aankoop van de Middenweg 1-6
Bouenkerkerpolder, de verbouw van de 2° etage van de Amstelrank en het plaatsen van de voorzetramen aan de Amstelrank en

de Hodshonhof. Daarnaast is geïnvesteerd in woonunits en materieel t. b.v. Gastvrije Hoeve de Meent.
In het boekjaar is de totale waarde van de vermogensportefeuille bij de ABN AMRO Bank Mees Pierson wat betreft de aandelen
toegenomen met 888. 000. In de waardering van de effecten Is voor ruim 1. 190. 000 aan ongerealiseerde koersresultaten
opgenomen. Devermogensbeheerrekening is met 509.000gedaald naar 1.361.000. Deverhouding tussen effecten en
liquiditeit is daarmee gewijzigd. Het aandelenpakket dat vla de PKN in Oikocredit liep is eind december opgeheven.
De voorzieningen voor onroerend goed zijn in totaal gestegen. Aan de voorzieningen zijn toegevoegd een dotatie van 350. 000

en hettoegekende voorschot inzakedeSIM-subsidie(Rijksmonumenten) van 37. 358.Aan onderhoud isgepleegd 289.000,
waarvan 193.000ten lastevan de SIM-subsidlekanworden gebracht. Dit betreft met name bultenschilderwerk, kozijn-en
dakrenovatle. De overige 96. 000 is ingezet voor binnenschllderwerk. In 2020 iseen start gemaakt met de plaatsin van
energiebesparende achterzetramen In deAmstelrank en de Hodshonhof, Opbalansdatum isdaarvan80%voltooid ( 124. 000),
Deafschrijving op deze investering zal na oplevering ten laste van de reserve Duurzaamheid worden gebracht.
Hetwerkkapitaal - waarbijdevlottende activaworden afgezettegen dekortlopende schulden - geefteen indrukvan de
liquiditeit. Deze bedraagt ultimo 2020 1, 70 (2019:3, 93). Voor de korte termijn lijkt dit voldoende. Dit is slechts een moment

opname, het moment van ontvangstvan toegekende fondsen iseen bepalendefactorofdezeliquiditeitvoldoende Is.
Kerncilfers

De marge op exploitatie van missiegerelateerde panden nam toe met 3%, reden daarvan zijn de lagere kosten voor klein

onderhoud ten opzichtevanvoorgaandjaar. Hetaantal personeelsleden isIetslagerdan invoorgaandJaar,erzijnveel
personeelswisselingengeweestmaarerzijngemiddeldwatkortdurenderenkleinerecontractenaangegaan,metnamein de
projecten.Deinzetop bureaupersoneelnamtoe,redenisdewisselingbinnenhetmanagement,waardoorgedurendeeen
aantal maanden dubbele bezetting was, t. b. v. een goed verloop van deze transitie. De afname van het rendement van de

effecten wordt met nameveroorzaakt dooreen- bij denormvan 2,5%- achterblijvend ongerealiseerd koersresultaat.
Kasstroom
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Het kasstroomoverzicht Isopgezet volgens de indirecte methode. De negatieve kasstroom van 1.519. 087 heeft eveneens als
belangrijkste oorzaak de investeringen in materiele vaste activa, meerspecifiek het onroerend goed. De liquiditeit isvoldoende,
de Diaconie heeft geen financieringsbehoefte.

Samenvatting en kerncijfers
Staat van Baten en Lasten

Destaatvan baten en lasten toont een redelijk stabiel beeld, ondanks datdeCoronapandemie de activiteiten van de Diaconie
sterk heeft beïnvloed.
Doelstellingen

Het overzicht besteding naar doelstellingen en overige rubrieken' geeft In een notendop de bijdragen van de Diaconie aan de

doelstellingen Projecten, Diaconale activiteiten en Bijdragen weer. Deontwikkelingen worden bij deanalyse van het resultaat
ten opzichte van de begroting toegelicht.
Overige kosten

De wervingskosten zijn stabiel. Het diaconaal bureau faciliteert de activiteiten van de Diaconie. De kosten van het diaconaal

bureau bedragen 608. 000, waarin echter een dotatie aan de voorziening debiteuren is opgenomen van 90. 000. De kosten

exclusiefdezedotatiebedragen( 518.000).Tenopzichtevandebegrotingzienweverschillenin overigepersoneelskosten,
huisvestingskosten, en beheerskosten, allemaal te wijten aan de Coronapandemle.

DebijdragenaanbovengenoemdedoelstellingenenhetdiaconaalbureaufinanciertdeDiaconieuitdeexploitatievanmissie
gerelateerdepanden( 700.000),beleggingspanden(ruim 120.000)endeopbrengstenuiteffecten(begrootiseen rendement
van 2, 5, dat is 425. 000).
Vooruitblik

DeaankoopvanhetonroerendgoedInAmstelveenisdestartgeweestvanhetontwikkelenvanhetproject"deMeent".De
DiaconieIsin onderhandeling meteen stichtingoverdeovername enontwikkeling van dezeinvestering, waarbijgedachtwordt
aan constructie waarbij de Diaconie het onroerend goed van deze partij huurt.

Desubsldleperiode van deSIMloopt van 2016-2021. In2021wordt een nieuwe subsidieaanvraag voorbereid voor deperiode
2022-2027. Hetjaar2021zalbenutworden devoor dezeperiode toegekende subsidiezooptimaal mogelijk inte zetten. In2021
wordt - Invervolg op de voorbereiding voor de aanvraag van de subsidie voor Rijksmonumenten - gestart met een nieuw
Meerjaren Groot Onderhoudsplan.

Dekunstcollectie staatop de balansvoor l. Dezecollectie Isverzekerd voor 207.700. Dewensbestaatom dekunstcollecte

goedte onderhouden. In2021zal Inventarisering enwaarderingplaatsvinden, evenals hetzoekennaarmogelijkheden om de
waarde van de kunst te behouden.

Resultaatverdeling

Tenaanzienvaneenaantalbestemmingsreservesen-fondsenzijnafsprakengemaaktovertoevoeging,c.q.onttrekking,dieals
resultaatbestemmlngwordenverwerktindejaarrekening.DeIndejaarrekeningverwerkteresultaatverdelingisvastgesteldin
de vergaderingvan College van Diakenen dd 9 maart 2021.
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Cijfers m beeld
Onderstaande grafieken schetsen een beeld van:
l. Resultaat 2020 per doelstelling en overige rubrieken (weergegeven in x 1.000)
2. Lastenverdeling 2020 van doelstellingen en overige kostensoorten (percentage van het totaal)
3. Verdeling baten 2020 naar bronnen (percentage van het totaal)
Resultaat per doelaelline
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Diaconale
activiteiten
Baten

Collecten

Totaal

doelstellingen

Lasten

Lasten doelstellingen 2020 -totaal 2. 431.437

l-l Randen (35, 2%)
l-l R-ojecten (33.2%)
Q OpbouwwerK (18, 3%)
F~~] Daconale activiteiten (5, 0%)

l'-] B|dragen(5,9%)
-] Collecten (1,4%)

Baten doelsteliingen 2020 naar bron - totaal 2. 439. 444
Baten van subsidies van overheden (1/8%)
Baten van verbonden organisaties zonder winststreven (collecten P KA) ( , 3%)
Baten van andere organisaties zonder winststrevwi (fondsen) (26, 4%)
Baten van particulieren (4, 3%)
Verhuur missie gerelateerde pandoi (62, 8%)
Sociale kruidenier {0, 7%}

Zalen (0, 4%)
Overige baten (0, 3%)
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Financiële positie - kerncijfers

Financiële ositle

31-12-2020

31-12-2019

Beschikbaarop lange termijn
Reserves en fondsen
Overige reserves

Bestemm ingsreserve
Egalisatiereserveeffecten
Bestemmingsfondsen

19. 679. 854
2. 310. 542
2. 121. 107
173. 713
24. 285. 215

19. 739. 855
2. 341. 012
2. 246. 408
196. 474
24. 523. 749

1. 076. 034
67. 847
1. 143. 881

977. 856
53. 829
1.031. 686

25. 429. 096

25. 555.435

5. 991.993
18.861. 914
161. 590
25.015.498

4.538.328
18.987. 288
212. 531
23.738.147

413. 598

l. 817. 288

Schuldenop langertermijn
Voorzieningen
Overige schulden lange termijn

Saldo beschikbaar op lange termijn
Vastgelegd op lange termijn
Materiele vaste activa (panden)
Effecten

Overige financiële vaste activa

Werkkapitaal
Kemcitfers balans

31-12-2020

Solvabiliteit (reserves en fondsen / totaal vermogen)

31-12-2019

0, 93
1, 70

Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden
Kerncllfers staat der baten en lasten

2020

Marge op exploitatie panden zijnde missiegerelateerde panden
Marge op exploitaüe panden zijnde beleggingspanden
Gemiddeld aantai werknemers- hele organisatie
Gemiddeld aantal FTE hele organisatie
Gemiddeld aantal werknemers bureau
Gemiddeld aantal FTE bureau*

Dekking projectkosten (doelstelling II) uit fondsen en giften
Verhouding wervingskosten in relatie tot kosten doelstellingen
Rendement effecten
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0, 94

3, 93
201

4G, 9 %
67, 1%

44,0%
64, 6%

29,7
20,2

33,0

1,1
9,1

8,9

70,4 %
4, 5 %

69, 0%
4, 7%

1,8%

11,6%

21,1
7,8

JAARREKENING2020
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Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemmlngl
31-12-2020

31-12-2019

ACTIVA
Vaste activa

Materiele vaste activa
Panden eigen gebruik
Vastgoedbeleggingen

5. 695. 696
205. 614
5. 901.311

4. 299. 212

228. 437
4. 527. 648

Overige materiële vaste activa
Machines en installaties
Inventaris

Vervoermiddelen

72. 862
5. 567
8.542

10.680

86. 971

10.680

o

o

Niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Kunst

3. 711
3. 711

5.991.993

4. 538.328

Financiële vaste activa

Leningen u/g In het kadervan doelstellingen

154.059
18.861.914

Effecten
Diversen

Waarborgsommen

205. 000
18. 987. 288

l

l

7.530

7. 530

19.023.505

19. 199 819

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren

Servicekosten

73. 858
20. 554
182.990
66
15.805

Vorderingen en overlopende activa

184. 503

Belastingen en premies
Nog te ontvangen fondsen

Rekening-courant overige verhoudingen

Liquidemiddelen

ACTIVA

-9-

39. 824
13. 527
132.499
115

11.465
193. 335

477.776

390. 766

527. 190

2. 046. 277

26. 020. 463

26. 175. 190
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31-12-2020

31-12-2019

PASSIVA
Reserves en fondsen

Overige reserves
Bestemmingsreserves
Egsiisatieresen/e effecten
Bestemmingsfondsen

1967 854
2. 310. 542
2. 121. 107
173.713

19, 739. 855
2. 341. 012
2. 246. 408
196.474
24. 285.215

Voorzieningen
Voorzieninggroot onderhoud

24.523.749

977. 856

1. 076. 034

1.076.034
Langlopende schulden
Waarborgsommen

67. 847

977.856

53.829
67.847

53. 829

Kortlopende schulden en overlopende passiva
Beiastingen en premies
Rekening-courant overige verhoudingen

78. 187
68. 4
110.456
131.837
202.653

Crediteuren

Nog in te zetten projectgelden
Overige schulden en overlopende passiva

PASSIVA
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85.327
83. 729
118.431
98. 506
233. 762
591.367

619. 755

26.020.463

26. 175.190
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Staat der baten en l sten over h

"aar 2 20

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Ïtealisatte

Werving baten
Baten van subsidies van overheden

Baten van verbonden organisaties zonder winststreven (collecten PKA)
Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)
Baten van particulieren

42. 902
80.388
654. 354
106. 629
884. 272

o

80.000
709. 812
67.000
856. 812

29. 107
79.979
664. 205
71. 921
845.211

Opbrengst exploitatie
Panden

Projecten
Zalen

Overige baten
Overige baten

Totaal
Besteed aan doelstellingen
Panden
Projecten

Opbouwwerk
Diaconaleactiviteiten
Bijdragen

Collecten
Totaal doelstellingen
Wervingskosten
Beheer & administratie
Totaal kosten

Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten
Beleggingspanden
Financieel resultaat

Resultaat deelnemingen
Resultaat

1. 591. 338
26. 104
22. 555
63 . 997

1. 533. 081
17.161
10. 657
1. 560.900

1. 618. 142
25. 000

6. 272
6. 272

27. 479

2.451.444

2.552.433

2.485. 208

855.808
808.097
469. 312
120.546

952. 992
791. 713
501. 631
57. 250

924.001
854, 866
413.489
49. 309

144. 248

131. 004

121 21

33. 427
43 . 7

37. 987
2.401. 173

109. 167
621. 567
3. 162. 171
-710. 727

40. 000
2.464. 590
117.188
577. 137
3. 158. 915
-606.482

122. 608
349. 585

123, 043
395. 250

117. 876
2. 075, 961
6. 659
1. 622. 443

25. 000
1. 668. 142

27. 479

o

o

-238.535

-88.189

111.882
550. 207

3. 063. 262
-578. 054

Overboeken resultaat naarde diverse reserves
Bestemmlngsresen/es

Philantropic Campus
Gastvrije Hoeve
Duurzaamheid
Coronakosten

19. 646

o

-123. 651
100.000
-26.465
-30.470

100. 000
150.000
250.000

o

Bestemmlngsfonds
Effecten

-125.301
-22, 761

Nalatenschap tb.v. Osdorp Sloten
Nalatenschaptb.v. Nassaukerk

-148.062

1. 625.086
-22. 345
-1.253
1.601.488

-60. 003
-60.003
-238. 535

-229. 045
-229.045
1. 622. 443

o

Overige reserve
Overige reserve
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Kasstroomoverzicht
2020

2019

Realisatie

Realisatie

-710. 727

-578.054

Totaal afschrijvingen
Besteding uit voorzieningen

6. 218
-98. 177

44
165. 655

Afschrijvingen / mutatie voorzieningen

104. 395

-165. 611

Mutatie kortlopende vorderingen
Mutatie kortlopende schulden
Mutatie werkkapitaal

87.010
-28,388
-115.398

114.591
66. 643
-47.948

Kasstroom uit reguliere activiteiten

-721. 730

-791.613

Ontvangen rente
Betaalde rente

458.940
-109.355
238. 535
122.608
710. 728

2. 174. 124
-98. 163
-1. 622. 443
124. 535
578. 054

-11.002

-213. 559

-4. 103. 351

-7. 577. 445

2. 819.782
-1. 283. 569

5.499. 559
-2.077. 885

11.068
2. 950

11.663

o

100

Saldo voor beleggings- en eenmalige

Resulaatbestemmingen
Resultaat beleggingspanden
Overige operationele activiteiten

Kasstroom uit operationele activiteiten

Inve ringen in vaste activa
Desinvesteringen in vaste activa
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten
Opgenomen leningen
Aflossingen leningen
Aflossing op verstrekte leningen
Vermogensontt rekkingen
Vermogensstortingen
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

o

-238. 534

o

o

-224. 516

1, 622. 443
l. 634.205

Mutatie geldmiddelen

-1.519.087

-657. 239

Beginstand
Mutatie volgens balans

2. 046. 277
-1. 519. 087
527. 190

2. 703. 516

Eindstand

-657. 239
2. 046. 277
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Algemeen

Naam en oprichting
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is gevestigd te Amsterdam. De datum van oprichting is l september
1578. In de verslaggeving wordt de naam verkort tot 'De Diaconie'.
Vestiging
De Diaconie is gevestigd te Amsterdam in het pand Corvershof. Het kantooradres is Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP
Amsterdam.

Kamervan Koophandel
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is onder de rechtsvorm Kerkgenootschap sinds 3 juni 2009
ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 34341674. Een kerkgenootschap kent geen deponeringsplichtvoorde
kamer van koophandel.
ANBI
De Diaconievan de Protestantse Gemeente te Amsterdam heeft een ANBI-statusen is sinds l januari 2008 onder het RSINnummer 818518327Ingeschreven in het ANBI-register.
Samenstelling College van Diakenen
Het College van Diakenen bestaat uit de volgende personen:
Mevrouw H. van Bezooljen, algemeen secretaris
De heer A. Boersma

De heer M. Francke, penningmeester
De heer S. Klaasse

De heer N. Sap
De heer C. de Soet, secretaris
De heer W. van't Veer, voorzitter

Mevrouw l. Weeteling
Mevrouw E. de Wit

In de kerkorde van de protestantse kerk in Nederland, Ordinantie 3 Isonder artikel 7. 1. de ambtstermijn van diakenen als volgt
opgenomen. De eerste ambtstermijn van ouderlingen en diakenen is in de regei vier jaar. Zij zijn telkens terstond als

ambtsdrager herkiesbaar, voor een per geval vast te stellen termijn van tenminste twee en ten hoogste vier jaar, met dien
verstande dat zij niet langerdan twaalfaaneengesloten jaren ambtsdrager kunnen zijn.
Verslag activiteiten

Van de grotere projecten, zoals de Sociale Kruidenier, het Straatpastoraat en het Wereldhuis en "de Meent" zijn op de website
uitgebreide verslagen te vinden (www. diaconie. org).

In het bestuursverslag wordt van dezeverslagen de grote lijn weergegeven.
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Richtlijn fondsenw rvende Instellingen
Dejaarrekening is opgesteld overeenkomstig de richtlijnen voor de jaarverslaggeving RJ650 (fondsenwervende organisaties) en
RJ640(organisatieszonderwinststreven).

Belastingen
Het RSIN-nummer van de Diaconie is 818518327. De belastingplicht van de Diaconie betreft de bela$tingen loonhefflng en

omzetbelasting (in een enkel geval is gekozen isvoor belasteverhuur).
Stelselwijziging
in het Jaarwaarover verslag wordt gedaan, heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. De waarderingen van de activa
en de passiva, opbrengsten en kosten geschieden op basis van historische kostprijzen.

Continulteltsveronderstelllng
De waardering van activa en passiva in de Jaarrekening zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. De Coronapandemie
heeft in zekere mate effect op de actvititeiten van de Diaconie en vormt een beperkt risico inzake huuropbrengsten, maar vormt
geen bedreigingvoor de continuiteit van de organisatie.
Materiele vaste activa
De vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden, verminderd met afschrijvingen, totdat de
restwaarde is bereikt.

Panden eigen gebruik worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde.De afschrijvingen worden alsvolgt bepaald; - Grond 0%,
Sebouwen 0% Verbouw 10-20%, Inventaris: 20% van de aanschaffingswaarde.
Vastgoedbeleggingen worden gewaardeerdtegen aanschafwaarde,De afschrijvingen worden als volgt bepaald:- Grond 0%,
Gebouwen 0% Verbouw 10-20%, inventaris: 20% van de aanschaffingswaarde.
Financiële vaste activa
Leningen u/a

Leningen worden gewaardeerd egen nominale waarde eventueel gecorrigeerd voor waardeverminderingen.
Effecten

Effecten; de beleggingsportefeuille bi] ABN Mees Pierson bestaat uit ter beurze genoteerde aandelen, obligaties en (tijdelijk)
voor belegging beschikbare liquiditeiten. In de toelichting is een specificatie van deze onderverdeling opgenomen. Obligaties
betreffen aan een beurs genoteerde obligaties en zijn gewaardeerdtegen reëlewaarde, zijnde de beurskoers op 31 december.
Wijzigingen in die reëlewaarde worden verantwoord in de exploitatierekening. De belegging in aandelen betreffen aandelen
met een beursnotering en zijn gewaardeerdtegen reëlewaardezijnde de beurskoers per 31 december. Veranderingen in de
reëlewaarde zijnde de beurskoers per 31 december worden verantwoord in de exploitatierekening. De tot de
beleggingsportefeuille behorende opgelopen rente, overige vorderingen en overige liquiditeiten zijn gewaardeerd tegen de
nominale waarde. Indien effecten op de beurs zijn genoteerd, worden zowet de ongerealiseerde als de gerealiseerde
waardeverschillen In de staat van baten en lasten verantwoord.
Deelnemin en

Deelnemingenwaarop Invloed van betekeniswordt uitgeoefend, worden gewaardeerdtegen nettovermogenswaarde.
Oven e inan ele vaste activa

Overige financiëlevaste activa worden gewaardeerd egen aanschafwaarde.
Vlottende activa

Vorderingenworden gewaardeerdtegen nominalewaardeonderaftrekvan eenvoorzieningvoor oninbaarheld.
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Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Baten
uit nalatenschappen worden - wanneer de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld - opgenomen in het boekjaar waarin
de Diaconie de toezegging heeft ontvangen. Dit is het geval wanneer de akte van verdeling van de notaris is ontvangen.
Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin deze worden ontvangen verantwoord als
baten uit nalatenschappen.
Boten
De baten worden onderscheiden naar herkomst te weten: baten van particulieren, baten van subisies en overheden, baten van
verbonden organisaties zonder winststreven (Diaconieën van de Protestantse Kerk Amsterdam), baten van andere organisaties
zonder winsstreven zoals fondsen, baten als tegenprestatie voor de levering van producten en diensten (huren en verkopen
sociale kruidenier), en overige baten.
De baten van particulieren worden - indien daarvan sprake is - onderscheiden naar collecten, nalatenschappen, contributies,
donaties en giften, overige baten van particulieren.
Onder baten subsidies van overheden worden uitsluitend opgenomen subsidies die zijn verkregen van een overheid,
overheidsinstellingen en publiekrechtelijke organisaties.
Onder baten van organisaties zonder winststreven (fondsen) en subsidies zijn ook opbrengsten verantwoord, waaraan een
terugbeta l i ngsverp lichting is verbonden bij het niet besteden van het fonds overeenkomstig de voorwaarden evenals baten van
andere organisaties zonder winststreven. In die situaties wordt beoordeeld of een terugbetalingsverplichting moet worden
opgenomen in de jaarrekening.
Lonen en salarissen
De Diaconie hanteert de arbeidsvoorwaardenregeling voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk in Nederland. De
geldende versie betreft 2020-C die per l juli 2020 van kracht is geworden.
Pensioenen

De Diaconieheeft voor zijn werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers

hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk Isvan leeftijd, salaris en dienstjaren. De
regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. De Diaconie heeft geen verplichting tot het voldoen van
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Diaconie

heeft daarom de pensioenregelingvenwerkt als een toegezegde-bijdrageregelingen hebben alleen deverschuldigde premies tot
en met het einde van het verslagjaar in de jaarrekening verantwoord.
Doelstellingen
De toerekening van lasten, werving baten en beheer en administratie vindt als volgt plaats. Baten en lasten worden vastgelegd

op het niveau van doelstelling (kostenplaats) en binnen deze doelstelling onderverdeeld naar kostenplaats. Deze kostenplaats
kan een pand, een project of een dlaconale activiteit zijn. Directe baten en lasten worden naar doelstelling en kostenplaats
geboekt. Indirecte lasten worden naar een jaarlijkse vast te stellen verdeeldsleutel doorbelast.
Huisvestingsskosten: De projecten worden belast voor het gebruik van ruimten tegen normprijzen.
Personeelskosten; De salariskosten worden toegerekend aan de hand van een onderbouwde Inschatting van de tijdsbesteding
van de werknemers aan de verschillende doelstellingen, werving baten en aan beheer en administratie. Ervindt doorbelastlng
plaats naar de rubrieken: projecten, beheer panden, automatisering, wervingskosten en Innovatie.
Lastenverdeling

De toerekening van lasten aan de doelstellingen, werving baten en beheer van administratie heeft als volgt
plaatsgevonden.
Publiciteit en communicatie

Dekostenvoor publiciteit en communicatie worden alleenaandedoelstellingen toegerekend alszedaardirectbetrekkingop
hebben. Wanneer ze niet direct zijn toe te wijzen vallen ze onder de wervingskosten.
Personeelskosten

De salariskosten van werknemers die specifiek voor een bepaald project zijn aangenomen worden direct aan het betreffende
project - en daarmeerop de doelstelling - toegerekend. Desalariskosten van werknemers die werkzaamheden verrichten voor

diverse doelstellingen worden verdeeld op basisvan een onderbouwde inschatting van de tijdsbesteding van betreffende
werknemers. Deze Inschatting wordt periodiek bijgesteld,. Toerekening van personeelskosten vindt plaats in het kader van
coördinatie projecten (doelstelling 2) beheer panden (doelstelling l). Innovatie (kosten administratie en beheer),
-1S-
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fondsenwerving (wervingskosten), kosten administratie (aan doelstelling l en 2).
Kantoor - en algemene kosten
Een deel van de kantoor- en algemene kosten wodt toegerekend aan beheer en administratie. Het betreft de accountants- en
advi$eurkosten (die niet direct zijn toe te rekenen aan een doelstelling) en bestuurskosten. Telefoonkosten en kleine
aanschaffen worden - waar mogelijk " direct doorbelast naar doelstellingen.
Gebruik van ruimten door projecten van de Diaconie en kantoorruimten t. b.v. de Diaconie worden doorbelast op basis van een
vaste prijs per vierkante meter. Ook worden servicekosten per vierkante meter doorbelast. Op deze manier blijven de gebouwen
zelfstandige opbrengstcentra.

Werving baten
De kosten voor wen/ing van baten bestaan enerzijds uit de kosten voor de eigen fonsenwerving en anderzijds uit de kosten ten
behoeve van naamsbekendheid. De kosten van werknemers die zowel bezig zijn met communicatie als met fondsenwervi
worden toegerekend op basis van een onderbouwde inschatting van de tijdsbesteding van betreffende werknemers.

Beheer en administratie
De kosten voor beheer en administratie worden toegerekend volgens de aanbeveling die daartoe Is opgesteld door Goede

Doelen Nederland. In deze richtlijn worden een aantal kostensoorten behandeld. De Diaconieheeft de volgende uitgangspunten
gehanteerd voor de toerekening aan beheer en administratie.
l. Bestu r en Beheer - Vergaderkosten en declaratie onkosten bestuurders, accountantskosten, advieskosten inzake visie en
strategie, Notarlskosten, Quotum PKN, kosten graven en onderhoud erfgoed.
2. Personeel - directie, projectcoordinatoren, bureau manager, beheerder(s), verhuurmedewerker, afdeling financien met een
totaal FTE van 9, 12 (2019: 7, 8)
3. Huisvestingskosten" gebruikskosten Diaconie, verzekering inboedef en kleine aanschaffen.
4. Algemene kosten - Contributies en abonnementen, kantoorbehoeften direct t. b.v. kantoor Diaconie, licenties/ automatisering
en consuttancy t. b.v. interne organisatie/ algemene verzekeringen.
5. Dotatie voorziening dubieuze debiteuren - de dotatie is opgenomen in de bureaukosten, verantwoording onder
wervingskosten ligt niet voor de hand.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Graag geven wij een korte toelichting:

Het kasstroomoverzicht begint met het saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten - dat saldo kan worden herkend van de
Staatvan baten en lasten en betreft het totaal van de baten minus de lasten besteed aan doelstellingen. Om bi] de mutatie In de
liquide middelen te komen wordt dit bedrag voor de volgende grootheden gecorrigeerd. De mutatie geldmiddelen geeft inzicht
hoeveel de liquiditeit is af- of toegenomen.

. Afschrijvingen en mutatie voorzieningen - dit betreft geen uit- of instroom van liquide middelen
. Mutaties in het werkkapitaal zegt iets over welk deel van de gerealiseerde cijfers al dan niet betaald is, hieronder vallen
bijvoorbeeld de saldi van de openstaande debiteuren en nog te betalen kosten.

. Mutaties van overige operationele activiteiten: hieronder zien we ontvangsten en uitgaven uit renten, beleggingspanden en
beleggingen

. Mutaties uit investeringen: een investering leidt tot een vermindering van liquiditeit, een deslnvesterlng tot een instroom van
fiquiditeit.

. Mutaties uitleningen en resultaten uit resultaatbestemmingen (die zien we ook terug onder de overige operationele
activiteiten
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Toelichting op de balans
Toelichting op de balans - activa
Materiële vaste activa

31-12-2020

31-12-2019

4. 299. 212
1. 515. 639

4, 278. 852
133. 896

Verioopoverzlcht Panden In eigen gebruik

Boekwaarde beginbalans
investeringen
Desinveste ringen

Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen
Eindbalans

o

o

-119. 155

-113. 537

o

o

5. 695. 696

4. 299. 212

De panden in eigen gebruik betreffen de m issiege relateerde panden, bestaand uit enerzijds de panden op het terrein

Amstelhoven en anderzijdsde panden aan de Hugo de Groothof, de Hilmanhof, de Adelaarsweg, de Spaarndammerdij'k, en twee
Kleiburgflats. Deze panden worden Ingezet voor een of meer doelstellingen van de Diaconie. In 2020 Is onroerend goed
aangekocht in de Bovenkerkerpolder, nl. Middenweg l en 6. Daarnaast heeft een verbouw plaatsgevonden van de 2e etage van

de Amstelrank, deze etage is bewoonbaargemaaktvoor acht bewoners. Deverzekerde waardevan de panden in eigen gebruik
bedraagt per 1-1-2020 32.480.000, de WOZ waarde bedraagt 31.937.000.
3112-2020

31-12-2019

Verloopoverzlcht Vastgoedbeleggingen
Boekwaardebeginbalans

228.437

251. 259

Investeringen

o

o

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving desin vesten ngen

o

o

-22. 822

-22. 822

o

o

Eindbaians

205.614

228.437

De vastgoed beleggingen betreffen commercieel verhuurde panden aan het Spui en de Overtoom. De verzekerde waarde van de
beleggingspanden bedraagt per 1-1-2020 2.836. 000, de WOZ-waarde bedraagt 3. 471. 000.

Overige materie! vaste acti\ra
Boekwaardebeginbalans
Investeringen

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen
Eindbalans

31-12-2020

31-12-2019

10.680
86.220
-3. 710
-6. 218

3. 710
7.014
o

-44

o

o

86.971

10. 680

De overige activa betreft twee nieuw rubrieken: Installaties en Vervoermiddelen, beiden in het leven geroepen ten behoeve
van het projecte 'Gastvrije Hoeve de Meent'. Binnen dit project is geïnvesteerd in woonunits, materieel en vervoermiddelen.
31-12-2020

31-12-2019

Activa niet aan bedrijfsuitoefening dienstbaar
Investeringen

.

Desinvestenngen
Afschrijvingen
Afschrijving desinvesteringen

71o
o
o

Eindbalans

3. 711

De niet aan bedrijfsuitoefening dienstbare materiele vaste activa betreft kunst. In 2018 is een investering gedaan van 3. 710 in
een werk genaamd 'The Art of Nature'. De overige kunstcollectie is opgenomen op de balans voor l. De collectie heeft een
verzekerde waardevan 207.700.
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Materiële vaste activa

5. 991. 993

4. 538. 328

Financiëlevaste activa

31-12-2020

31-12-2019

205.000
54.059
-105.000
154.059

117.417
120. 184
-32. 601
205. 000

Leningenu/g In het kadervan doelstellingen
Boekwaardebeginbalans
Verstrekte leningen
Aflossingen
Elndbalans

De leningen u/g betreffen twee leningen van 100. 000 aan Stichting Dorcas. Over deze leningen wordt een rente berekend van
4%. Een lening is aangegaan op l mei 2018, de tweede lening is aangegaan op l september 2019. De duur van de
ieningovereenkomstenis4jaar. Heteerstejaar is aflossingsvrij, vanaf het 2e Jaar wordt de lening lineair afgelost. Op lening l

heeft in 2020 een aflossingvan 33.333 plaatsgevonden. Het kortlopende deel van de leningen u/g isverantwoord onderde
vlottende activa.

Daarnaast is een lening verstrekt aan Stichting Buurthulp Oost, met een oorspronkelijke hoogte van 15. 000, waarvan 10. 000
omgezet is in een gift. Voor het saldo van de lening met Stichting Buurthulp Oost is een voorziening geboekt, in 2021 worden
met de Stichting nieuwe afspraken gemaakt.
In 2020 is met the American Bookstore Centre een renteloze lening aangegaan van 47. 052, met een looptijd van 1, 5 jaar.

Effecten

31-12-2020

31-12-2019

o

241.569
7.490.065
1. 017.700
7. 895.440
-31.270

Specificatie
Oikocredit
Aandelen

Ongerealiseerd koersresultaat aandelen
Obligaties
Ongerealiseerd koersresultaat obligaties
Charitas rekening

Vermogensbeheerrekening

Verloopoverzicht
Boekwaardebeginbalans
Aankopen

Verkopen
Mutatie ongerealiseerd koersresultaat
Mutatie liquide middelen
Eindbatans

7. 954. 176
1. 170. 187
8. 353. 164
23.561
o

233. 497

1. 360. 826
18.861.914

2. 140.289
18.987. 288

31-12-2020

31-12-2019

18.987.288
2. 585. 698
-2. 711. 072
o

16. 917.849
6. 744. 285
-5. 376. 611
774. 024
-72. 258

18.861.914

18. 987. 288

o

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde. In december 2020 heeft de PKN aangegeven de effectenportefeuille bij
Oikocredit van de hand te doen. de Diaconie heeft haar eige aandeel niet overgenomen.
31-12-2020

31-12-2019

Gratsteden

Boekwaardebeginbalans
Eindbalans

De Diaconie beheert een aantal begraafplaatsen. Het beheer is inzichtelijk gemaakt door deze voor 1 op te nemen op de
balans.
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31-12-2020

31-12-2019

Amstelhoven B.V.

83. 688
6. 659
-90.347

Boekwaarde beginbalans
Resultaat
Desinvesteringen
Afschrijvingen

Afschrijving desinveste ringen
Eindbalans

Amstelhoven B.V. was tot 20 december 2019 een 100% deelneming van de Diaconie. Per deze datum is de deelneming
uitgeschreven uit de kamer van koophandel. De activiteiten - de verhuur van het pand Hoftuin - is vanaf april 2019
ondergebracht bij de Diaconie.

31-12-2020
Waarborgsommen
Boekwaardebeginbalans

o

7. 630
-100

7. 530

7. 530

7. 530

Mutatie

Eindbalans

31 12-2019

Onder de waarborgsommen zijn twee waarborgsommen opgenomen m. b.t. een pand aan de Uburgiaan 645 (AMVEST) en de
woning van Stichting Parentshouse (De Key). Stichting Parentshouse heeft de Diaconie verzocht deze borgstellingen te
financieren.
Financiële vaste activa

19.023.505

19. 199.819

31-12-2020

31-12-2019

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Specificatie
164. 190
90.332
73.858

Totaal debiteuren

Dubieuzedebiteuren (-}

39. 824
o

39. 824

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake huurinkomsten. Na individuele beoordeliiig van de posten blijkt een
opname van een voorziening voor oninbaarheid dit Jaar nodig. De reden van het vormen van deze voorziening is dat huurders
vanwege het ontbreken van inkomsten de huurverplichting niet kunnen voldoen.
31-12-2020

Belastingen en premies
Specificatie
Te vorderen pensioenpremies

Afog te ontvangen fondsen
Specificatie
Nogte ontvangen fondsen

31-12-2019

20. 554
20.554

13. 527
13.527

31-12-2020

31-12-2019

182. 990
182.990

132. 499
132. 499

Denogte ontvangen fondsen betreffen toekenningen uit huidigof voorgaand boekjaar, die geheel ofgedeeltelijk worden
gestort na verantwoording van de Inzetvan dezetoekenningen. De projectcoordinator verzor-gt in het eerste kwartaal na afloop
van het boekjaar de verantwoordingen.
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Rekenlng-courant overigeverhoudingen

31-12-2 20

3 -

-019

Specificatie

RCde Regenboog- project H15

43
23
66

RC Project In Kas- BUNQ

92
23
115

Onder de rekening-courantverhouding zijn enkele kleine verhoudingen opgenomen.
Servicekosten

31-12-2020

31-12-2019

Specificatie
Corvershof
Amstelrank

7. 078
4. 387

o

9. 659
3. 095
3. 051

Hodshonhof
Hilmanhof

o
o

15.805

11.465

Over hetjaar 2019 vindt voor het eerst afr kening plaats voor het pand aan de Coreershof; over 2020 vindt voor het eerst

afrekening van servicekosten plaats van het pand Amstelrank. Daarmee vindt afrekening van servicekosten van alle panden
plaats. De afrekening over 2020 Is berekend, het effect voor de Diaconie Is al In de jaarcijfers opgenomen.
Vorderingen en overlopende activa

31-12-2020

31-12-2019

Spedffcatie
Vooruitbetaalde kosten

o

Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Nogte ontvangen collecten
Kortlopend deel langlopende vorderingen

73. 378

36. 579
7. 879
66.667

Vorderingen en overlopende activa

8. 220
179. 330
-10. 480
16. 265
o

184. 503

193. 335

477.776

390. 766

Liquide middelen
Liquide middelen

31-12-2020

31- 2-2019

3. 463
254, 570
33. 338
11. 896
134
204. 937

6. 382
68. 351
3. 952
5. 107

900. 000

6. 766

l. 056.945

3. 511
8.576
527. 190

o

Specificatie
Kas

ING Betaalrekening 93
ING Betaalrekenlng 85
INGBetaalrekening52
INGBetaalrekeningSS
ING Spaarrekening 93
ABNAMR
stuurrekening73
ABN AMRO Charitas Spaarrekening 33
SKG Betaalrekening 45

9

5. 531
2. 046. 277

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de organisatie.

Vanaf2020is de Charitasrekeninguan deABNAMROopgenomen onderde liquide middelen, dezewastot dezedatumten
onrechte in de vermogensportefeullle opgenomen.
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Toelichting op de balans - passiva
Reserves en fondsen

31-12-2020

31-12-2019

19. 739. 855
-60.002
19. 679. 854

19. 969, 151
-229.295
19. 739.855

Overige reserves
Vertoopoverz'tcht
Beginbalans

Resultaat huidig boekjaar
Eindbalans

De mutatie in de overige reserve betreft dat deel van het re5ultaat dat niet is bestemd voor de b estemmings reserves, de
bestemmingsfondsen en/of de egalisatiereserve effecten.
Besteminingsresen/es

31-12-2020

31-12-2019

2. 341. 012
19. 646
-123. 651
100. 000
26.465
2. 310.542

2. 091.012

Verloopoverzich t

Beginbalans
Philantropic Campus
Gastvrije Hoeve
Duurzaamheid
Coronakosten
Elndbalans

o
o

100. 000
150.000
2. 341.012

Besluitvorming met betrekking tot toevoeging of onttrekking aan bestemmingsreserves vindt plaats op het College van
Diakenen. )n 2019 is voor het eerst een bedrag opgenomen in het kader van duurzaamheid. Het verduurzamen van pandennen
met name monumentale panden is een kostbare aangelegenheid. De Diaconie wil onder andere met deze beslissing invulling
geven voor maatschappelijkverantwoord handelen.
De doelstelling van de bestemmingsreserve Philantropic Campus is het ontwikkelen en uitwerken van een toekomstvisie op het
terrein Amstelhoven.

Het College van Diakenen heeft in 2018 besloten de boekwinst van de verkoop van een beleggingspand te reserveren voor de
aankoop van onroerend goed in Amstelveen ten behoeve van de ontwikkeling van het project 'Gastvrije Hoeve de Meent', Vanaf
het jaar 2018 zijn kosten ten behoeve van dit project gemaakt. In 2020 zijn de gecumuleerde resultaten tot en met 2020 ten

laste van deze bestemmingsreserve gebracht.

De overige bestemmingsreserves betreffen posten die ingezet zullen worden voor diaconaa! opbouwwerk en de bekostiging van
het EVS project (maatschappelijke stage van jongeren vanuit de EU).
Philantropic Campus
31-12-2020
31-12-2019
Verloopoverzicht
Beginbalans

Resuita tbestemming
Eindbaians

Gastvrije Hoeve

61.344
19.646
80.990

61. 344

31-12-2020

31-12-2019

o

61. 344

Verloopoverzicht
Beginbalans

1. 902. 366
1. 902. 366
-123.651 O
1. 778.715
1. 902. 366

Resultaatbestemmlng
Elndbalans

DiaconaalOpbouwwerk

31-12-2020

31-12-2019

Verloopoverzicht
Beginbalans
Eindbalans

28.09
28.092

-21-

28.092
28.092

^rptesiants»
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Jeugdwerk
Verloopoverzicht
Beginbalans
Eindbafans
Mlsslon House

31-12-2020

31 12-2019

24. 550
24. 550

24. 550
24.550

31-12-2020

31-12-2019

Verloopoverzicht

Beginbalans

23. 307
23,307

23. 307
23. 307

31-12-2020

31-12-2019

Vertoopoverzicht
Beginbalans

51. 352

51. 352

Eindbaians

51.352

51. 352

31-12-2020

31-12-2019

Eindbaians
Kerk en Buurt

Duurzaamheid

Verloopovenkht
100. 000
100.000
200.000

Beginbalans

Resuttaatbestemming
Eindbalans

o

100.000
100. 000

Het college van diakenen heeft in haar vergadering besloten tot toevoeging aan deze reserve. De reserve zal worden ingezet
t. b.v, verduurzaming van - met name monumentale - panden. In 2020 is gestart met het plaatsen vsn
rgiebesparende
achterzetramen in de panden Amsteirank en Hodshonhof. De reserve zal vrijvallen voor de fschrijving van d z investeringen.

1-12-2020

Coronakosten

31-12-2019

Vertoopoverzicht
150.000
-26.465
123.535

Beginbalans

Resultaatbestemming
Elndbalans

o

150. 000
150.000

Met ingang van voorgaand jaar wordt vanuit het resultaat toegevoegd aan deze reserve. Evenals voorgaand jaar wordt een
inschatting gemaakt van het effect van Corona op het resultaat.

Egalisatiereserve effecten

31-12-2020

Vertoopoverzjcht
Boekwaarde beginbalans
Egalisatiereserve effecten
Ongerealiseerde koersresultaten effecten

2. 246. 408

-332. 621
207. 320
2. 121. 107

Eindbalans

31-12-2019
621. 322
851. 062
774.024
2. 246. 408

Gegeven het gekozen risicoprofiel "matig defensief" schat de vermogansbeheerder bij ABNAMRO Mees Pierson in dat op lange
termijn 2, 5% rendement behaald zal worden. Op grond van deze Inschatting is door het College van Diakenen bepaald, d t de
reserve gemuteerd wordt wanneer het rendement van de effecten afwijktvan het geschatte rendement van 2,5%van het
gemiddelde belegde vermogen. Wanneer de gerealiseerde baten dit rendement overtreffen wordt toegevoegd aan de reserve;
wanneer deze resultaten lager uitvallen wordt onttrokken aan deze reserve.

De egalisatiereserve is onderscheiden in een Reserve effecten en Ongerealiseerde koersresultaten effecten. Dezelaatste vormt
een correctie op de waardering van de marktwaarde van de effecten. De totale resen/e wordt gevormd om koersverschlllen op
te vangen. In 2019 waseen grote koerswinst zichtbaar, over 2020 een bescheiden koerswinst..
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Bestemmingsfondsen
Verloopoverzicht
Beginbalans
Resultaatbestemming
Eindbalans

31-12-2020

31-12-2019

196.474
-22.761
173.713

220. 072
-23.598

31-12-2020

31-12-2019

l 3. 752
-22. 761
130.991

176. 097
-22. 345
153.752

196. 474

De bestemmingsfondsen kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Nalatenschap tb. v. Osdorp Sloten
Verfoopoverzicht
Beginbalans

Resuitaatbestemming
Eindbalans

In 2013 is een nalatenschap ontvangen t. b.v. de diakonie van de Wijkgemeente Osdorp-sloten, behorend tot het College van
Diakenen van de Protestantse Kerk Amsterdam. De nalatenschap wordt ingezet voor pastoraal bezoekwerk in deze
wijkgemeente. Dejaarlijkse onttrekking betreft de inzet van iaconaal rkers in dezewijkgemeente.
Nalatenschap tb. v. Nassaukerk

31-12-2020

Verloopoverzicht
Beginbalans
Resultaatbestemming

5. 558

Eindbalans

5, 558

o

31-12-2019
6. 811
-1. 253
5. 558

In 2013 is een nalatenschap ontvangen t. b. v. de Wljkgemeente Nassaukerk, de (diaconie van) Protestantse Kerk Amsterdam is

als enige erfgenaam benoemd. De nalatenschap wordt ingezet voor diaconale uitjes in deze wijkgemeente.
Nalatenschap t. b.v. Kerken Buurt

Verloopoverzicht
Beginbalans
Eindbalans

31-12-2020

31-12-2019

29. 299
29. 299

29.299
29. 299

Dit in 2015 ontvangen legaat zal worden ingezet t. b.v. kerk en buurtwerk Westerpark.
Nohtenschap tb. v. de Ontmoeting Slotermeer

31-12-2020

Verioopoverzicht
Beginbalans

7. 865

Eindbalans

7. 865

31-12-20.
7. 865
7.865

De wijkgemeente de Ontmoeting'te Slotermeer heeft een erfenis van een van haar leden onder het beheer van de Diaconie

gebracht. Uit deze erfenis kunnen diaconale actlvlten bekostigd worden.
Bestemmingsfbndsen
Reserves en fondsen

-23-

173. 713

196. 474

24. 285. 216

24.523.749

protestantse
'diaconie

langlopende verplichtingen
Voorziening groot onderhoud

31-12-2020

31-12-2019

Voorziening groot onderhoud
Boekwaarde beginbalans
Mutaties boekwaarde

977. 856

1. 143. 512

95. 695
-85. 912
-58. 091
65. 104
6. 215

92. 179
9.324
23. 551
-247. 079
10. 071
-11.810
-20. 902
-44. 869
2. 506
-4. 148
2. 657
15. 669
7. 193
77856

Corvershof
Amsteirank
Hodshonhof
Van Limmikhof
Hoftuin

Hugo de Groothof

64. 483

Hilmanhof

23, 429
-8.540
283
12. 569
8, 140
-38. 174
7. 975
1. 076. 034

Weduwe Roosenhof
Kleiburg
Adelaarsweg
Spaarndammerdijk
Spui
Overtoom
Eindbalans

Devoorzieningen vooronroerend goedzijnintotaalgestegen.Aandevoorzieningen zijntoegevoegd eendotatievan 350.000

enhettoegekendevoorschot inzakedeSIM-subsldie(Rijksmonumenten) van 37.358.Aano'nderhoudisgepleegd289.000,

waarvan 193^000tenlastevandeSIM-subsldiekanwordengebracht. Ditbetreft metnamebuitenschllderwerk^ kozijn-en
dakrenovatle. Deoverige 96.000is Ingezetvoor binnenschilderwerk.

ErzijnSIM-subsidies verstrekt voorvijfpandenvooreentotaalbedrag van 249.069. Metdezesubsidie draagtdeoverheid voor
--. -?% bij inde minimate onderhoudskosten van Rijksmonumenten. Desubsidie beslaat een periode vanzesjaar, teweten

2016-2021.Jaarlijkswordenvoorschotbedragenbeschikbaargesteldvanongeveer15%vanhettotaalbeschikbaargestelde

bedrag.Toten met hetJaar2020isaansubsidiesontvangen C 186. 790. Toten met hetjaar2020bestaat rechtOpsubsidieVOOr

een bedrag van ongeveer 156. 000.

Corvershof

31-12-2020

Verloopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-)
Eindbalans
Amstelrank

Verloopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-)
Elndbalans

Hodshonhof
Ver!oopoverzicht
Boekwaarde beginbalans

181. 298
97. 080
1. 386
276. 993

89. 119
123. 498

31-12-2020

31-12-2019
101. 093
34. 375
25.051
110.417

31 12-2020

31-12-2019

28. 002
86.093
95.016

Onttrekking (-)
Eindbalans

-24-

31. 318
181.298

110. 417
S6.285
122. 197
24. 505

153. 107

Dotatie

31-12-2019

129. 555
25. 703
2. 151

153. 107

protestantse
diaconie

Van Ummikhof

31-12-20

31. 12-2019

Verloopoverzicht

Boekwaarde beginbalans
Dotatie
Onttrekking (-}
Elndbalans

Hoftuin
Vertoopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-)
Eindbalans

Hugo de Groothof
Verloopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking {-)

71. 776
65. 948
843
136. 880

61. 704
308.783
71. 776

31-12-2020

31-12-2019

39. 286

29. 215

11. 165

0. 071

4. 950
45.501

39.286

31-12-2020

31-12-2019

50. 145
64. 483
214.629

161. 955
58. 033
69. 843
1S0.145

31-12-2020

31-12-2019

48825
18. 128

69. 727

-5. 302

37. 171
48. 825

o

Eindbalans

Hllmanhof
Vertoopoverzicht
Boekwaarde beginbalan
Dotatie

Onttrekking (-)
Eindbalans

72. 254

Weduwe Roosenhof

31-12-2020

Verloopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-}
Eindbalans

Kleiburg
Verloopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie
Eindbalans

Adelaarsweg
Verfoopoverzïcht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-)

Spaarndammerdijk
Verioopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie

0. 740
-16. 159

56. 067

31-12-2020

31-12-2019

2. 506
5. 283
7. 78

2. 506
2. 506

31-12-2020

31-12-2019

51.853
12.569
64.422

56.001
11.337
15. 485
51.853

31-12-2020

31-12-2019

58.578

55. 921
7. 343
4. 685
58.578

o

Elndbalans

66. 719
-25-

31-12-2019
37. 250
11. 198

8. 140

Onttrekking |-)

16. 269

-7. 618
12. 200

o

Eindbalans

318. 855

-7. 618

o

^ protestantse

^ '<ltMüi-Ü&
Spui

31-12-2020

31-12-2019

57. 935
20. 099
58. 273
19. 762

42. 266
18. 129
2. 460
57. 935

31-12-2020

31-12-2019

59. 748
7. 975
67, 723

52. 555
7. 193

Veriooooverzicht

Boekwaarde beginbalans
Dotatie

Onttrekking (-)
EIndbalans
Overtoom

Vertoopoverzicht
Boekwaarde beginbalans
Dotatie
Eindbalans

Waarborgsommen

59. 748

31-12-2020

Verloopoverz/cht
Boekwaarde beginbalans
Investeringen /Toename hoofdsom
Desinvesterlngen / Afname hoofdsom

31-12-2019

53. 829
11.068

Investeringen / Resultaat deelneming / Aflossingen
Eindbalans

o

42. 167
14. 543
-2. 880

2. 950

o

67. 847

53.829

Deborgsommen bestaanuit borgsommen van huurders entb.v. hetgebruikvan sleutels.
Kortlopendeschuldenenoverlopendepassiva
Belastingen en premies
Specificatie
T betalen omzetbelastin

Te betalen loonheffing en premies SV
Te betalen bedrijfsvereniging

31-12-2020

31-12-2019

6.401
69. 548
2. 238
78. 187

10.943
70. 921
3,463
85. 327

DeaangifteomzetbelastingoverhetvierdekwartaalistijdigIngediend.Eeneventuelesuppletieaangiftewordtberekendbilde

a^'sm g-va" ^e senice_k°ste"va"huurdere

waarooor

omze^^

en afgedragen. Denogte ontvange bedragen Inzakesuppleties bedragen over2019" 2.969 envoor 2020 2. 047.
Rekenlng-courant overige verhoudingen
Specificatie
RCSociale Kruidenier
RCVrienden van de Hilmanhof

RC Netwerk Sociale Supers
RC Mlgrantenkrant

RC Huis van de Tijd

RC Handreikingen uit bijdragen

De/.ekemï". ura"tvïto"dlnge^b^

31-12-2020

31-12-2019

150
5. 255
17
10. 350
47.462
5. 000
68. 234

5. 255
17
10.350
58. 107
10. 000
83. 729

'"tezetten6elde"vo°r^"gegeven organisaties ofprojecten. Deverhoudln

o

"proie<:t', H"'s''.andeTIJCIbetreft ee"Penvoerderschap vandeDlaconfevoordFtprojecfc Vandeïctivitelten'van~het°Hui's'van
daan.MetIngangvandecember2020ishetprojectvormgegevenindevormvaneen

S.Vanafbalansdatum zaldestichtingzelfadministratie voeren enzaldeverhouding worden'afgerekend.'
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Crediteuren

31 12-2020

Specificatie
Schulden aan leveranciers en handelskredieten

31-12-2019

110. 456
110. 456

118.431
118.431

Deonderdecrediteurenopgenomennogteontvangenfondsenwordenverantwoordonder"Nogteontvangenfondsen".
Nog In te zetten projectgelden

31-12-2020

31-12-2019

Specificatie
Nog in te zetten projectgelden
Vooruitontvangen subsidies

106.049
25. 788

98. 506

131.837

98. 506

o

NogInte zettenprojectgeldenbetreffenvoorultontvangenbedragenvoorprojectenvandeDiaconie.Eenenkelekeerworden
projectgeldenovereenaantaljarentoegezegd.Eriseentotaalaanvooruitontvangenfondsenvoor2021van 106.049en
vooruitontvangen subsidies van 25. 788.

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-202

31-12-2019

Specificatie

Te betalen vakantiegeld

40. 780
64. 747
9.488
57. 724
29. 914
202.653

Te betalen kosten

Overigeschulden
Af te dragen collecten
Sen/icekosten

36. 036
62. 606
7.362
43. 896
83. 861
233.762

Deaftedragen collecten zijn bijuitbrengen vandejaarrekening aande betreffende organisaties afgedragen. Deaftedragen

collecten worden in het jaar2021volledig afgedragen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

591. 367

619.755

Nietin de balansopgenomenverplichtingen
Garanties

Delastendievoortvloeien uitverstrektegarantiesvooractiviteiteninhetkadervandedoelstellingenvandeDiacon'eworden

verantwoord In hetjaardataanspraakop dezegarantiesworden gedaan.
Stichting het Hodshonhuis

DeDiaconie iseigenaarvanhet pand Hodshonhuis gelegen aande Nieuwe Keizersgracht 9, 11en 13.Destichting Hodshonhuis

heefthetpandm erfpachtendeDiaconiebeheertditpand.DeDiaconievormtookhetbestu r vandeStichtingHodshonhuis.
ErwordtvanafgeziendecijfersvandeStichtingHodshonhuisseparaatweertegeven,omdatdezenietvanbelangzijnvoorhet
inzichtvan deJaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

DeCoronapandemieduurtvoort.DeInapril2020gemaaktrislco-inventarisatleblijktdichtbijderealisatieteliggen.Indeze

inventarisatie isheteffectvande crisisopdeorganisatie ingeschat. Dezerisico's betreffen o.a.huurdervlng, wijziging in plannen
vanactiviteiten voorprojecten; gevolgenvoorhetwelzijnvanmedewerkers eneffectopdezichtbaarheidvande'organisatie.
Voorzoverdezeeffecten kwantificeerbaarzijniseenInschattinggemaaktvandekosten. Hetgrootstekostenrisicobetreftde
derving van huur.

Eenvandeleningenu/gdiemetenkelehuurderszijnaangegaanvanwegebetalingsonmachtopkortetermijn,zalIn2021-

wanneerdejaarcijfersvandezeondernemingen bekendzijn,enverdereafsprakenzijngemaaktmetdezehuurder- deels
worden kwijtgescholden. Indejaarrekening iseenvoorziening opgenomen van 90. 000t. b.v.deoninbaarheid vandeze
vorderingen.Dekwijtscheldingvaltnaarverwachtingbinnendezevoorziening.
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Analyse realisatie versus begroting
Algemeen

Debegroting voor het komende jaarwordt Inseptember van hetjaarvoorafgaand aanhetkalenderjaar goedgekeurd door het
College van Diakenen en in oktober vastgesteld door de Algemene Kerkenraad van de PKA.

DezebegrotingenhetdaaraantengrondslagliggendeplanIshetuitgangspuntvoorhethandelenvandemedewerkersvande

Diaconei.Gaandeweghetjaarzijneronvoorzieneomstandighedenenwijzigendeinzichtenoververslaggeving.
De materiele verschillen tussen realisatie en begroting lichten we daarom toe.
Doelstelling l. - Missie gerelateerde panden

« Hetresultaat van demissiegerelateerde panden, dat ishetvastgoed datdeDiaconieInzetvoor dehuisvestingvan
maatschappelijkepartners,deeigendiaconaleprojecten,kwetsbareAmsterdammersenLeefgemeenschappen,ismet 701.000
nagenoeggelijkaandebegroting. Binnen detweecategorieën- hetterrein Annstelhoven en deoverige missiegerelateerde
panden zijn wel verschuivingen.

TerreinAmstelhoven. HetresultaatIsongeveer 24.000lager,waarbijer 109.000minderhuuropbrengsten zichtbaarzijn,
ditkomtdooreenleegstandvan6,5%,lagerehuuropbrengstenvandeAmstelrank(o. a.doorhethuisvestenvanstudentenop
.

de 2e etage), beperkte omzetgerelateerde huurinkomsten en incidentele huurinkomsten door Corona. Maar ook de kosten
waren lager, met name door de teruggaaf van Energlebelasting over enkele jaren.
. Overige missiegerelateerde panden. Dezecategorie heeft 23. 000 meer opgebracht dan begroot. Reden Is het vertrek van

langzittendehuurders,waardoordehuurnaareenrepresentatiefniveaukanwordenbijgesteld.Eriseenbescheidenleegstand

van 2% (begroot 1, 4%).

Doelstelling 2. - Projecten Diaconie
Algemeen

Fondsen en subsidies worden met name geworven voor projecten (70%), maar in toenemende mate ook voor het buurtwerk In
de Diaconale centra (28%).

o Debijdragen uit fondsen en bijdragen van organisatieszonderwinsstreven zijnstabiel. In2020is er met 732.000een
toename van 16. 000 zichtbaar.

. Debijdragenuitsubsidieszijnmet 45.000beperkt,vanwegekleineprojectenvanuithetOpbouwwerkzienweeentoename.
. Degiftenvan particulieren zijn In2020gestegen tot 34. 000,datis 30.000meerdanvoorgaandjaar. Ditismet namete
danken aan het project 'Gevulde Koelkast'.

DebijdragevandeDiaconieaandedoelstellingProjectenis 239.000(begroot 208.000),datIs30%vandetotale kosten,
Gestreefd wordt naar25%, en 75%externe bijdragen in devorm van subsidies, fondsen, bijdragen engiften. Degrootste
projecten zijn hetWereldhuis, deSociale Kruidenier (versus Voedselmarkt) endeinmiddels opgestarte Gastvrije Hoeve de

Meent.DebijdragevandeDiaconieverschiltvandebegrotebijdrage.ZoIsvoorextraactiviteiten(inverbandmetCorona)in
hetWereldhuisnagenoegvolledigedekkinggevonden,degemeenteAmsterdamdroegbijaaneenalternatievelocatie,om
bezoekersveiligteontvangen.DebijdrageaandeSocialeKruidenierwashoogvanwegedesamenwerkingmetdeVoedselmarkt
endeopzetvaneenlocatiein Noord. DebijdrageaandeGastvrije HoevedeMeent,wordtgedektuitdebestemmingsreserve.
In het Overzicht bestedingen naardoelstellingen staat nogeen begroot bedragvoor Wereldhuis'deWaalsekerk', deactiviteiten
zijn vanaf 2020 integraal opgenomen onder de activiteiten van het Wereldhuis
Doelstelling 3. - Opbouwwerk wijkgemeenten

Deinzetvoor hetopbouwwerk rondom wijkgemeenten isverder geïntensiveerd, debijdragevan de Diaconieaan deze

doelstellingIs1289.000(begroot297.000),datis62%vandetotalekosten.Voorbuurtwerkwordenookfondsengeworven
en subsidiesaangevraagd bij destadsdelen vanAmsterdam. In Noord ishetdiaconaalcentrum met meerelementen

vormgegeven.T.b.v.hetdiaconaalcentruminOost(Javastraat)isdesamenwerkingmetStichtingBuurthulpOost
geformaliseerd. DebijdrageaanhetJeugdwerk heeft in 2020vorm gekregen doorfinanciëlesteun aanYmpact 020,ten behoeve

vandevrijwilligeinzetvanjongerenbijdedlaconaleprojecten.InhetOverzichtbestedingennaardoelstellingenstaateen
begrootbedragvoorJeugddlaconaat, deactiviteiten dieinditkaderzijnverrichtbetreffen definanciëlebijdrageaande

pngeren diegehuisvest2ijn in deAmstelrank enzichinzettenvoor deprojecten vandeDiaconie. Daarnaastwordteen

financiëlebijdrageverstrekt aanYmpact020.Beldebedragenzijnverantwoord ondedefinanciëlebijdragen.
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Doelstelling 4. - Overige dlaconale activiteiten

Onderdeoverigeactiviteitenvallen kleinere, eenmaligeevenementen ofacties.In2020betreffenditdeAllerzielenviering,de
opzetvanhetGastenverblijfaandeHugodeGroothof, deDiaconaleparade,hetprojectStaySafeenGevuldekoelkast.
Daarnaastisdeontwikkelingvanhet'Memoplein' eenkunstwerkophetterreinAmstelhoven gerealiseerd. Kostenen
opbrengstenhebbengeenstabielkaraktervanwegehetfeitdatdemeesteactiviteiteneenmaligzijn.Onderdezerubriekvalt
ookhetin 2018opgezette project PhilantropicCampus.
Doelstelling 5. - Bijdragen

Debijdragen^bestaanvoornamelijkuitfinanciëlebij'dragen.Indetoelichtingbijdeorganisatiesgenoemdaanwieeenbedrag
hogerdan 5.000Isverstrekt. Metingangvan2020wordendehuurkortingen aanorganisatiesenparticulieren Inmindering

gebracht op de huurinkomsten. Onderbijdragen aangelieerde organisatie vatten weorganisaties diequadoelstelling
aansluitenbijeenvandedoelstellingenvandediaconieofwaarmeeeensamenwerkingisaangegaan.
Doelstelling 6. - Collecten

Deopbrengst vancollecten zaktverder terugvan 70. 000in2019 naar 49. 000in 2020.Vandezeopbrengst wordt 33. 000

doorgestort naar externe doelen.
Kosten beheer en administratie

DerubriekkannietzondermeerDiaconaalbureauwordengenoemdomdatookkostenvanbeheer:zoalsdeafdrachtvanquota
aan de PKN, de accountants- en advieskosten onder deze rubriek vallen.

Deloonkosten van het bureau zijnwat lager. Reden isdat meer directe uren van medewerkers van hetbureau konden worden

doorbelast aanprojecten ofaanhet beheervan panden. Onderdeze rubriek [sookdedotatie aandevoorziening dubieuze

debiteuren opgenomen, dezevoorzieningIsgevormdvanwegeverwachteoninbaarheidtengevolgevanCorona. Deoverige
kosten liggen in lijn met de begroting.
Beleggingspanden

Onderbelegglngsresultaatvalto. a.hetresultaatop beleggingspanden.Datisstabiel.
Financiële en koersresulaten

Jaarlijkswordt 2, 5%overdegemiddelde actuele w rdevan deeffectengeraamd alsbeleggingsopbrengst. Dekoersresultaten

^e,^'^rÏ e," on8ereauseerd)fluctuerenJaarlijks;hetverschiltussendezetweewordtonttrokkenaan(2020)of toegevoegd

aan(in2019)deBestemmingsreseneegalisatieeffecten.Ditjaarisdedotatie82.019endeonttrekking 207.320.Het
flr'a"c'e'e, res"l,t.aatlsmet. 349's°°'" t°tallteit 50-000la6erdanbegroot. Defluctuatie betreftmetname'-deo'ngerealiseerde

koersresultaat(i"2021:>225-.c)o°p°sltiefen'"2019L07()-oooPositief).Ditongerealiseerderesultaat'wordt-eens~pei:jaai:'

geboektop balansdatum omdatop diedatum wordt bekekenwatdeactuelewaardeisvan deeffecten.
Deopbouwvandebovenliggende onderdelen zijn herkenbaar en redelijk stabiel.

Deresultaten uitmisslegerelateerde pandendragenvoor 700kbijaanderealisatie;deopbrengsten uitcommercieel

verhuurde panden bedraagtrond de UOk

DebijdragevandeDiaconieaanprojectenbedraagtin2020 239.000(begroot 209.000)

DebidragevandeDiaconieaanhetOpbouwwerkIndewljkgemeenten bedraagt289.000(begroot 297.000)
Debijdragevan de Diaconie aanoverige projecten ligt rond de 24. 000(begroot 3S.OOO)

Definanciëlebijdragen bedragen 144.000(begroot 121.000)

Dewervingskosten(kostenvoorprofileringenaanvragenenverantwoordingvanprojecten)liggenrondde 110.000.
Debureaukosten bedragen In2020 608. 000(minus dotatie voorziening 518. 000(2019 567. 000)
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Overzicht bestedln en naar doelstellin en
Realisatie 2020
Lasten

Misslegerelateerdepanden
Panden terrein Amstelhoven
Panden

2 Projecten Diaconie
MissionHouse- EVSprogramma

Baten

Begroting 2020
Resultaat

Baten

Lasten

Realisatie 2019
Resultaat

Lasten

Resultaat

Baten

287.942
567. 866
855. 808

530.447
1.014.864
1.545.311

242. 505
446.997
689. 502

304. 768
648.224
952.992

505. 975
1. 136. 167
642. 142

201.207
487.943
689.150

276.516
647.485
924.001

28. 726
381. 510
93. 848
191.617
99.478

45. 201
339. 692
66. 502
92.438
24. 755

16.475
-41.818
-27.346
-99. 179
-74. 723

o

o

o

54. 691
350. 221
73.972
165. 886
106. 146
40.797

50.333
250.000
55.000
131. 250
78. 060
30. 000

-4. 358
-100.221
-18.972
-34.636
-28. 086
-10.797

497. 481
1.116.412
1.613.893

220. 966
468. 927

689.892

o

o

o

o

o

o

121.701
377.397
68,686
191.831
27. 789
26. 862
40. 601

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

568. 587

-8.765
-4. 154
-239.509

o

2 Projecten Diaconie

8. 765
4. 154
808.097

791.713

594.643

-197.070

854.866

590.203

-264. 664

3 Opbouwwerk wljkgemeenten
Opbouwwerk

273. 497

89.025
2. 786
17. 563
70. G50

-184.472
-88.090
-8.334
-8.392

-163. 629

o

-76.065
o

o

o

30. 936
50. 733
10.000

-57. 789

o

o

o

o

o

o

469.312

180.024

-289.287

501. 631

204.148

-297.483

233. 236
39. 965
32. 206
74.943
11. 731
21.408
413.489

57. 875
9.520
20. 749
77. 160

o

276. 108
76.065
30. 936
50. 733
67. 789

112.479

90. 876
25.897
79. 042

-175.361
-30.445
-11.457
2.217
-11,731
-21.408
-248.184

Wereld hu is
Straatpastoraat
Sociale Kruidenier

Project Gastvrije Hoeve
Wereldhuis-Waalse Kerk

Wereldhuis - Handreikingen
Het zeepstation
Sociaal warenhuis

Opbouwwerk Noord
Project In Kas
Project de Noordas
Jeugddiaconaat

Project Replay
3 Opbouwnwerk wijkgemeenten

o
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o

79. 482

30.000
37.911

-42. 219
136.633
-20.995
-37.476
-27. 789
3. 138
-2. 690
o

240. 764

47. 691
154. 355
o

o

o

165.304

.
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lisatie 2020
Lasten

4 Overige activiteiten Diaconie
Popup Choir
Aflerzielen Viering
Daklozendag
Overige activiteiten

Ontwikkeling Philantropfc Campus
Vrijheidsmsaltijd
Amsterdam Light Festival
Diaconale Parade
Hoftuin Zomerfeest

Festival We Make the City
GastenverblijfHugo de Groot
Stay connected
Studenten Amstelrank
Gevulde koelkasten

Het memoptein
4 Overigeactiviteiten Diaconie

Baten

Resultaat

Begroting 2020
Baten

Lasten

Resultaat

Realisatie 2019
Baten

Lasten

o

o

o

o

o

o

2.292

o

-2. 292

o

o

o

o

o

o

2.814
5. 354

o

14. 750
40,000

12.500
7. 500

-2. 250
-32.500

25.000

-2. 814
19.646

o

o

o

o

o

o

2.500

1. 500

-1.000

o

o

o

o

o

o

8.881

o

-8.881

o

o

o

686
952
12.421
1. 579
1S.375
1. 286
4.408
5. 432
6. 847
323

o
o

9.500
o

25. 000
500
o

o

Resultaat

-686
-952
-2. 921
-1. 579
9. 625
-786
-4. 408
-5. 432
-6. 847
-323

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-9.605
-11.999
-5.000

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

-3.000
-23, 946

o

o

o

o

o

o

57. 250

21.500

-35.750

49. 309

35. 000

-14.309

-144.248
144. 248

121. 004

O

-121.004

121.004

O

-121. 004

121.521
121.521

10.850
10.850

-110.671
-110.671

9. 605
11.999
5. 000
18.600
56.000
120.546

o
o

18.600
53. 000
96. 600

o

o

5 Bijdragen en Individuele bijdragen
Financiëlebijdragen

144. 248

5 Bijdragen en Individuele bijdragen

144.248

6 Collecten
Diaconaiecollecten PKA

33. 427

48. 922

6 Collecten

33.427

48.922

15.495
15.495

40.000
40.000

80.000
80.000

40.000
40.000

37.987
37.987

69. 959
69.359

31.972
31. 972

2.431.437

2.439.444

8.007

2.464. 590

2.542. 433

77. 843

2.401. 173

2. 485. 208

84. 035

Wervingskosten

109. 167 O

-109. 167

117.188 0

-117.188

111.882 0

-111.882

Beheer& administratie

621.567

12.000

-609.567

577. 137

10.000

-567. 137

550.207 0

-550.207

3. 162. 171

2.451.444

-710. 727

3. 158. 915

2. 552. 433

-606.482

Totaal doelstellingen

Saldo voor beleggings- en eenmalige resultaten
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3.063. 262

2.485. 208

-578.054
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Overzicht bestedi;

n en brutowinst

Panden

Projecten

Opbouwwer Oiaconale
k

Bijdragen

Collecten

Totaal Wervingskos Beheer & Beleggingen
Alle
doelsteltinge
ten
administrati
kostenplaats

activiteiten

n
Lasten
Lonen en salarissen
Sociale fasten

22.433
o

Afschrijvingen

o

Overige personeelskosten

o

Huisvestingskosten
Bedrijfskosten

o

Kantoorkosten
Vervoerskosten

o

Wervingskosten
Algemene kosten
Projectkosten
Afschrijvinggebouwern
Aanschaffingen

o

o
o

o
o

362.680
83. 250
4. 815
46. 571
110. 181
9. 599
5. 880
1.496
5. 598
1. 907
132.208

314.326
93. 161

o

o

o

3. 31

224

o

O
O
O
O
O
O
O

o

o

o

o

o

o

o

21. 582
2. 540

6. 244
9. 408

o

O
O
O
O
O
O
O

776. 957
325.894
6. 218
116. 152
161.995
14. G04
53. 212

o

o

O

1. 496

o

O

16.276

109. 167

90. 652

0

216.096

o

o

O

6. 594

O

172. 307

O

178. 901

22. 176

o

o

o
o

O
O
O

170. 972
119. 155
7. 657

o

o

o

Diaconaie activiteiten Prot. Diaconie

o

o

o

Bijdragen PD aan Projecten
'Jdragen aan wijkraden
Financiële bijdragen
Individuele uitkeringen

o

o

4.000

62.964
17. 750

Bouwkundigadvies
Verzekeringen
Inkopen

77. 518
149.483
1.403
41. 756
39. 867
5. 005
43. 577

1. 781

o

Overig onderhoud
Kosten beheer
Servicekosten

O
O
O
O
O
O
O

o

o

Dotatievoorzieningonderhoud

699.433
176.411
4.815
74.396
122.128
9. 599
9. 635

en

8. 897
4. 688
16.588

119.155
7.657

Eigenaarsiasten

o

e

1. 496

000
000
000

170.972
119.155
7.657

o

O

62. 964

000

62. 964

33.427

57.477

000

57.477

000

o

o

o

o

o

7. 820

o

o

o

o

o

o

2. 300
23. 000
117. 132
1.816

-13.495
321.926
179.641
121.859
46.481
5. 695
25. 189
19. 267
855. 808

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

O

23. 000

O
O
O
O
O
O

124.952
1.816
-13.495
321.926
179.641
121. 859

o

o

o

o

o

o

o

o

O

46. 481

o

o

o

o

o

o

o

o

36. 092
808.097

o

o

o

469.312

120.546

144.248

O
O
O
33.427

5. 695
25. 189
55.359
2.431. 437
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000

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
109. 167
621. S67
0

23. 000

124.952
1.816
-13.495
321.926
179.641
121. 859
46. 481

5. 695
25. 189
55. 359
3. 162. 171

protestantse
diaconie

Panden

Projecten

Opbouwwer Diaconafe
k

Bijdragen

Collecten

activiteiten

Totaal

Wervingskos

Beheer &

doetstellinge

ten

administrati

kostenplaats

e

en

n

Beleggingen

Alle

Baten

Werving baten
Opbrengst exploitatie
Overige baten

Saldovoor beleggings-en eenmalige r...

1. 543. 739
1. 572
l. 545. 311

546.726
17. 161
4. 700
568.587

689.502

-239.509

-289.287

-23.946

o

180.024

96. 600

48. 922

o

o

o

o

o

o

180.024

96. 600

48. 922

872. 272
1. 560. 900
6. 272
2.439.444

15.495

8.007

-144.248

12.000
o

884.272
1. 560.900
6. 272

12. 000

2. 451. 444

o

-109. 167

-609. 567

O

-710.727

349.585
122.608
472. 193

349. 585
122. 608

Financieel resultaat

o

o

o

o

o

o

o

o

Beleggingspanden

o

o

o

o

o

o

o

o

689. 502

-239. 509

-289. 287

-23. 946

-144. 248

15. 495

8.007

-109. 167

-609.567
30. 470
148.062
60. 003
-371.032

Totaal resultaat
Beste m m ings reserves

estemmingsfonds
Overige reserve
Resultaat

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

689.502

-239.509

-289. 287

-23. 946

-144.248

15.495

8.007

-109.167

-33-

-238.535

o

30. 470
148.062
60. 003

472. 193

o

o

o
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2020

2020

2019

Realisatie

Ba rotina

Realisatie

Werving baten
Baten van subsidies van overheden

42. 902

O

29. 107

Dezepostbevatsubsidiesen/ofbijdragenvandeGemeenteAmsterdam.Desubsidieshebbeneenincidenteelkarakter.
2 20

2020

Realisatie

8e rotin

2019
Realisatie

Botenvanverbonden organisatieszonderwinststreven (collecten PKA)
Opbrengstcollecten PKA

Opbrengstcollecten t. b.v. dlaconale projecten
Opbrengst collecten PKA
Bijdrage overige kerken

Batenvan verbonden organisatieszonderwinststreven (collecten PKA)

80. 388
80. 388

80.000
80. 000

o

o

o

80.388

80.000

79. 979

79. 979
79. 979

Onderbatenvanverbondenorganisatiesvattenweopbrengstenvande(wijkgemeentenvande)protestantsekerkte
Amsterdam. Ditbetreft voornamelijk dediaconale collecten waarvoor naareendoordediaconievasttestellen jaarrooster
nagenoegwekelijkswordtgecollecteerd. Eendeelvandezecollecten isbestemdvoor projecten van dediaconie",de
collecteopbrengsten voor andere doeleinden worden dooiïestort naardeorganisaties diedezeactiviteiten uitvoeren.

Baten van andere organisaties zonder winststreven (fondsen)

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

654. 354

709. 812

664. 205

Deonderdezepostopgenomen baten betreffentoegekende bedragnvanuitstichtingen enfondsen. Debedragenwordenveelal

t°fie.k?<n.d,°^t>ÏIS, v^ l"ge':lle."^ePorled:P!annenwaarover- Indemeestegevallen"-naafloopuandeperiodeverantwoording

wordt afgelegd. De bijdragen uit fondsen hebben een incidenteel karakter.
.

In2020 hebben devolgende fondsen enstichtingen bijgedragen aan projecten van de Diaconie:
.
.
.
.
.

Adesslum Foundation
Diaconie Evangelisch Lutherse Gemeente
Familie Stichting Ribbink Van den Hoek
Fundatie 'Van den Santheuvel Sobbe'
Haella Stichting

. Het Nederlandse Rode Kruis

« Kattendijke - DruckerStichting
. Nationale Postcode Loterij NV
. Porticus Amsterdam CV- Benevolentia

. Walen - Weeshuis / Hospice Wallen
. Protestantse Kerk Amsterdam
. PKN - Kerk in Actie

. Stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer
<*StichtingBenevoientia

. Stichting BezoekgroepAmsterdam
.
.
.
.
.
.
.

Stichting Boschuysen
Stichting Channah
Stichting Diakonaal Fonds Sint Franciscus
Stichting Dioraphte
Stichting Fairwork
Stichting Human Aid Now
Stichting In het Veldwerk

. Stichtinghet R.C. Maagdenhuls
. Stichting KansfondsStichting Mondriaan Fonds

. StichtingNederlandsJeugdinstltnuutNJI(Erasmus+)
. Stichting Noodzaak Maatschappelijk Pandbeheer
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.
.
»
»
»

Stichting Oranjefonds
Stichting Prosan
Stichting RCOAK
Stichting Rotterdam
Stichting van Schulden naar Kansen

. Stiftung Open Society Institute
. WaalseGemeente

Daarnaastzijn er enkelegeversdie anoniem willen blijven.
2020

2020

Realisatie

Be rotin

2019
Realisatie

Baten van bedrijven

Er zijn geen baten van bedrijven.

Batïnvan particulieren

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

10G.629

67.000

71. 921

DeDiaconieheeftvoordeprojecten WereldhuisenStraatpastoraat eenaantalvastedonateurs. Deoverigegiftenworden
ontvangen naar aanleiding van activiteiten en het uitbrengen van nieuwsbrieven en informatiekranten. De baten van
particulieren betreffen alle donaties en giften.
Werving baten

884.272

856.812

845.211

Opbrengst exploitatie panden
Huren

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

Mlssiegerelateerde panden
Hugo de Groothof
Hilmanhof

246.676
89. 171
43. 868
22. 052
48. 391
68.744
518.903

Weduwe Roosenhof

Kleiburg
Adelaarsweg
Spaarndammerdijk

230. 000
90. 000
51. 000

236. 024

22. 000

21. 496
49. 125
67. 002
502.094

48.000
66.000
507.000

85. 599
42. 848

Panden terrein Amstelhoven
Corvershof

288.802
142.686
60. 889
336. 618
97. 645

Amstelrank

Hodshonhof
Van Limmlkhof

de Hoftuln
TuinAmstelhoven

Parkeerplaatsen Hermitage

Beleggingen
Spul
Overtoom

Totaal opbrengst verhuur
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335. 392
191. 413
57. 949
327. 272
128. 816

o

320. 000
190.000
61. 200
354.000
130.000
20. 000

21.552

o

948. 193

1. 075. 200

21.552
1. 062.393

155. 544
27. 171
182. 715

157.000
26. 000
183.000

156. 250

1. 649. 811

l. 765. 200

1.746. 986

o

26. 249
182. 499

'S& Arotestani. !i^ ^l' 'rii^o^E:

DeopbrengsthurenbevatnaastregulierehurenookIncidentelehuren.Ditlaatsteishetgevalindecategorie'pandenterrein

Amstelhoven'. De huuropbrengst kent 3 categorieën:

. Missiegerelateerde panden: er is een afnamevan 4, 9%

. Pandenterrein Amstelhoven; eriseenafnamevan9,4%.Reden Isdeafname van deincidentele huur, delagere
omzetgerelateerde huur van het restaurant, en een leegstand van 6, 5%.

<>Overigemlsslegerelateerde panden: eriseentoename van4, 8%aanopbrengsten, voornamelijk gerealiseerd doordat nieuwe
huurders normhuren betalen.

. Beleggingspanden; deopbrengsten zijnnagenoeggelijkaanvoorgaandjaar.Deopbrengsten vandezecategoriezijn

verantwoord onder de Beleggings- en eenmalige resultaten.

Overige verhuurgerelateerde posten

65.986

35. 942

26, 851

Onderdezepostvaltdeincidentele huurenvergoeding beheerpanden. Inhethuidigeboekjaarzijndeverstrekte huurkortingen
aan particulieren enorganisaties endeleegstand ondergebracht onder deopbrengst huurpanden.
Totaal exploitatie panden

1. 715. 797

1.801. 142

.

773 837

Projecten

Projecten

2020

2020

Realisatie

Be rotin

2019
Realisatie

Sociale kruidenier
Totale baten
Directe lasten (-)

17. 161
36. 092
-18.931

25.000
50.000
-25.000

26. 104
48. 486
-22. 382

10. 657
19. 453
-8.79G

25.000
29. 000
-4.000

22. 555

Zalen
Totale baten
Directe lasten (-1

32. 352
-9. 797

DeverkopenvandeSodateKruidenierbetreftdelocatiesC ntrumenNoordendeVoedselmarktZuid.Debrutomargeis

negatief omdat hetexploiteren vandeSociale Kruidenier niet kostendekken kandraaien gezien dedoelgroep. Hetbetreft

gesubsidieerd project

Overige baten
Overige baten

een

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

6. 272

27.479

Deoverige baten bestaan uitdeopbrengst vanverhuur vandewoonunits (Gastvrije HoevedeMeent) eneensubsidievoor

verbouwvan deGelagkameraande Hugode Groothof.
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Toelichting doelstellingen
Doelstellingen

Deactiviteiten vandeDiaconiezijningedeeldnaardoelstelling. Dezedoelstellingen onderscheiden zichdoorhettypeactiviteit,
dewijzevanfinancieringendewijzevanaansturing.Indevoorliggendejaarrekeningzienwezesdoelstellingen.
Onderstaande toelichting bevat inhoudelijke enfinanciële informatie. Significante afwijkingen ten opzichtevandebegroting van
hethuidigejaarofdegerealiseerdecijfersovervoorgaandjaarwordenkorttoegelicht.
Overzicht besteding naar doelstellingen en overige rubrieken

Ditoverzichtgeeftperdoelstelling hettotaalvankosten enopbrengsten weer.OpdezemanierIseenvergelijk mogelijk met

begroting en voorgaand jaar. Opvallende verschillen worden toegelicht.

DeDiaconiestreefternaarmaximaal20%vandelastentebestedenaan'KostenBedrijfsvoering(DiaconaalBureauen Bestuur).
Dehoogtevan dewervingskosten ten opzichtevan dedoelstellingen magmaximaal5%zij
Doelstelling l. - Missie gerelateerde panden

Depanden in eigen gebruik, dieopgenomen zijn indedoelstelling missle-gerelateerde panden worden onderscheiden in twee
categorieën;pandenterrein Amstelhoven n overige missiegerelateerde panden. Inde panden op hetterrein Amstelhoven
wordenactiviteiten ondernomen in hetkadervandesociaalmaatschappelijke functievan deDiaconie. Deanderemissie-

gerelateerde pandenbetreffenwoningenofgebouwenvoorgroepsbewoning. ditzijn:deHllmanhof, deHugodeGroothof, de
Weduwe Roosenhof, de Hodshonhof, en inmiddels ook deels de Amstelrank.

la. Overige mlssie-gerelateerde panden: HugodeGroothof, Weduwe Roosenhof, Hilmanhof, Klelburgflat, Spaarndammerdijk,

Adel rswegen de Middenwegin de Bovenkerkerpolder.

Ib. PandenterreinAmstelhoven: OnderdezecategorievaltdeexploitatievandepandenophetterreinAmstelhoven, de

Con/ershof, de Amstelrank, de Hodshonhof, de Van Limmikhof en De Hoftuln.

Hetresultaat^andemissiegerelateerdepandenismet 701.000nagenoeggelijkaandebegroting.Binnendetweecategorieën

- hetterrein Amstelhoven endeoverigemissle-gerelateerde pandenzijnwelverschuivingen. Deopbrengsten blijvenwatachter
vanwegeontbreken incidenteleverhuurenomzetgerelateerde huur,beidengevolgenvandeCorona-pandemie. Daarnaastis

hetgemiddeldeleegstandspercentage vanhetterreinAmstelhoven 6,5%tegeneenbegroteleegstandvan4%.Deleegstandvan
deoverigemissie-gerelateerdepandenis1,4%(tegenbegroot2X).Delastenvandepandenzijnwatlagerdanbeeroot/reden'is
deteruggaafvanenerglebelastingvoorenkelepandenoverdejaren2017-2019terhoogtevan 70.000. Hetbeleidt.a.v. huur

ophetterreinAmstelhoven Isommeerquadoelstellinggelieerdeorganisatiesophetterreinsamente brengen,zodatzijelkaar
inspireren en nieuwe projecten ontwikkelen.

Doelstelling 2. - Projecten Diaconie
Algemeen

Onderdeprojecten vandeDiaconievallen projecten waarvooreenaparteprojectorganisatie isingericht,waarvoorfondsen
worden aangevraagd enwaarvoor specifiek personeel isaangetrokken. Deprojecten hebben eeneigen doel en kennen een
apartebegrotingdieisopgenomenindetotaalbegrotingvandeDiaconie.NaastdebijdragevandeDiaconiewordenfondsen

geworvenbijvermogensfondsen.Delopendeprojectenzijnhieronderkorttoegelicht.UitgebreideverslagenvandeSociale"
Kruidenier, hetStraatpastoraat enhetWereldhuis zijntevinden opdewebsitevandeProtestantse Diaconie:www. diarome. org.
EVS-proiect

In2019 hebben weeenstreep gezetonderhet project Mission House; een uitwisselingsproject vanuit de EUom buitenlandse
studenten een leerzame ervaring te bieden met wijwilllgerswerk. Wehebben ertoenvoorgekozen om dewoonruimte inte"

!ette"''°°rde
h"'s''esti"svan Amsterdamse studenten, vooreenperiodevanmaximaal tweejaar.Dezejongeren zijntetsouder
dan de kandidaten uit het EVS programma, spreken de Nederlandse taal
hebben vaak al
netwerk in d'e'-stad~Zi kunnen"
weinvesterenineenjongegeneratiedie- andersdandeEVS-kandidaten- nietnaeenjaarweerteruggaatnaarhetYhuJ'sïand.
Inhetseizoen2019-2020hebbenwenogwelvierstudentengeselecteerdvlahetEVSprogramma,zlj"hebben'eenia
en

een

o

vrijwilligerswerk gedaan bij het Weretdhuls en de Sociale Kruidenier.
Wereldhuis

!11t-ïv-er^h". l.s.'s°? °"tm°etin8SPlek mm ongedocumenteerde migranten enwerktvanuitdethema'ssignalering,
ontmoeting,verbindingenactivering.DecoronapandemiehadIn2020groteimpactophetWereldhuisenhaardoelgroep.
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Omdat degebruikelijke Inlooplocatle aandeNieuwe Herengracht nietvoldoet aan RIVM-richtlijnen moest hetWereldhuis twee

maalverhuizen.Opdenieuwelocatieskonvanwegedehygiëne-enafstandsmaatregelenmaareenderdevanhetverwachte
aantalbezoekerswordenontvangen. DesondanksishetWereldhuls in2020slechtsdriedagengeslotengeweestenbleefhetde
gastvrije plek voor hen die dit het hardst nodig hebben.

EenbelangrijkdoelvanhetWereldhulsishetcreërenvanverbandentussengedocumenteerdeenongedocumenteerde
mensen. Vanwege debeperkingen ten aanzienvangroepsactiviteiten moesten veel geplande activiteiten worden geschrapt.

Maardegedwongenverhuizingen zorgdenvoor nl ween uitdagende ontmoetingen met buurtbewoners. Ookheeftde
coronacrisisertoegeleid daternieuwesamenwerkingsvormen zijnontstaan met partnerorganisaties en degemeente

Amsterdam.

TotslotnoemenwehierhetnieuweprojectGastvrije HoevedeMeentwatIn2020isgestart.Opdezeboerderij bijAmstelveen
kunnenmensenuit'dedoelgroepen'vandeDiaconiezichontplooien.Sindsdezomervan2020zijneenaantalmannenvanuit
het Wereldhuis bij dit project betrokken.

InditboekjaarbedraagtdebijdragevandeDiaconieaanhetWereldhuls41.818(in2019 136.633)
Straatpastoraat

Voordak-enthuislozemensenheeftdecoronacrislsgrotegevolgen.Deinloophulzenslotendedeuren,oflietenInhetkader

vandeveiligheidnogmaareenkleinaantalmensentegelijkertijdbinnen.Veeldaklozemensenhaddengeenplekomnaartoete
gaan en waren daarmeeverstoken van contact. HetStraatpastoraatwil 'er zijn' voor iedereen die behoefte aan heeftaan een

moment vanaandacht, rusten continuïteit. Naastindividueel pastoraatzijndegroepsactiviteiten daarineen belangrijk
instrument. Veel van deze activiteiten konden echter niet - of slechts beperkt - doorgang vinden. Maarook binnen het

Straatpastoraat werden nieuwe mogelijkheden gevonden om Incontact met dedoelgroep te blijven. Met een bakfiets word n

sindsmaart2020demensenopgezochtopstraatofindeparken.Koffie,thee,eenbroodjeofwarmemaaltijdblijkendaarbij
een welkome geste - éneen goed middel om contact te leggen. De 'kofflets' genereerde aandacht in de media, betrokkenheid

vannieuwevriju/illigers en nieuwevormen vansamenwerking. Onderanderemet het Drugspastoraat, DignitaAmsterdam, de
Regenbooggroep en Ympact020.

In dit boekjaar bedraagt de bijdrage van de Diaconie aan het Straatpastoraat 27. 346 (in 2019 20. 995)
Sociale Kr 'dénier

DeSocialeKruidenieriseensupermarkt en ontmoetingsplek voorAmsterdammers met een krappe portemonnee. Klanten

kunnen bijdeSocialeKruidenier debelangrijkste nonfood boodschappen doen, zoalswasmiddel en tandpasta, voor een lage
prijs.Klantenkrijgen70%kortingopderegulierewinketprijsenbetalendeoverige30%zelfbij.Daarbijkunnenklantenelkaaren
vrijwilligersvandewinkelontmoeten bijeenkopjekoffie.OokkomenzeviadesocialesupermarktInaanrakingmettrainingen
dieworden georganiseerd In samenwerking met sociale partners.

Erwerd begin2020gewerktvanuitdelocaties indeCorvershof(centrum), deArk(Amsterdam Noord) envanuitde

VoedselmarktInZuid.Bijdeuitbraakvandepandemlewarenwegenoodzaaktdewinkelsopalledriedelocatiestijdelijkte

sluiten. Hetbleekonvoldoende mogelijk omvolgens de RIVM-richtlijnen tewerken. Bovendien liepen dedonaties terug, waren
devrijwilligers terughoudend om Ingezette worden enwasergeen mogelijkheid om producten te bestellen. Delocatiesin

NoordenZuidzijnnaJuni2020weermondjesmaatgeopendvoorklantenconformdecoronarichtlijnen.DelocatieCentrumis

definitiefgesloten. Eendeelvan de klanten maaktgebruikvan de locatie in Noord.

Inditboekjaar bedraagt debijdragevan de Diaconie aan dit project 99. 179(in 2019 37. 476)
Gastvrije Hoeve 'de Meent'

InhaaractiviteitenenprojectenhanteertdeDiaconiegelijkwaardigheidenwederkerigheidalsleidendeprincipes.Wezoeken
actiefnaareigenaarschapensociaalondernemerschap bijdedeelnem rs.Binnendediaconalecentrazijnhiervoornietaltijd
voldoende mogelijkheden. NietIedereen heeftaffiniteit metdevoornamelijk huishoudelijke taken rondom eenkoffieinloopof
buurtmaaltijde.d.Weziendeenormebehoefteaanzelfontplooiing,activeringenondernemerschaponderbijvoorbeeldde
mensen van hetWereldhuls. Dieenergie entalenten willen webenutten. Gastvrije Hoeve de Meent (voorheen deVluchthoeve)
wordt dé plek waar aan deze behoeften wordt voldaan

Opl juni2020isnatuurgebiedWaterslagen ineigendomvandeDiaconiegekomen. Hetgebiedbeslaat32hanatuurgrond, 1910
m2bedrijfsgebouwenen2 woningenmeteentotaaloppervlaktevan305m2.DeGastvrijeHoevewordteenplekwaarzowel
bedrijvigheidalsrust,hetagrarischealsdenatuurenduurzaamheidenondernemerschapsamengaan.Waarmensenuitde
-38-

protestantse
diaconie

'doelgroepen' van de Diaconiezichkunnen ontplooien. Onderbegeleiding vaneen boer/projectleider zijnsindsdezomervan
2020eenaantalbezoekersvanhetWereldhuisactiefbetrokkenbijditproject.
Inditboekjaar bedraagtdebijdragevandeDiaconieaandit project 74.723(in 2019 26.482).
Waalse K k

Vanuit deWaalse Kerkwordt een bijdrage geleverd ten behoeve van deopvangenondersteuning van ongedocumenteerde

Franstalige Immigranten. Deinzetwordt apartverantwoord, maarvormt onderdeel van hetWereldhuis. Debijdrage aandit
project is met ingangvan 2020opgenomen onderde bijdrageaanhetWereldhuls.
Handreikineen

Voorhetverlenen vanhandreikingenaanongedocumenteerden wordenapartfondsenaangevraagd.Decounselingwaarvanuit
dezehandreikingenwordenverstrektiseenvandeactiviteitenvanhetWereldhuis.Inditboekjaarzijnervoor 29.546aan
Handreikingenverstrekt,waarvaninverbandmetCorona 9.289 (in2019wasdit 40,600).DebijdragevandeDiaconieIsmet
ingangvan 2020 opgenomen onder de bijdragevan het Wereldhuis.
Doelstelling 3. - Opbouwwerkwijkgemeenten

Onderhetdlaconaleopbouwwerkvallen dekostenvandediaconaalopbouwwerkersen- indienvantoepassingdekostenvan
hetgebruikvandelocaties(kerkenofdiaconalecentra)- vanwaaruitzijwerken.
DJaconaal Opbouwwerk

Diaconaal opbouwwerkers zetten zichsamen met kerken en maatschappelijke partners in om nieuwe vormen van diaconaat in

deAmsterdamse regio's opte zetten. Hetdiaconaal opbouwwerk heeft sindsdestart in 2014een vlucht genomen. Ditzienwe
in dehuidige praktijk waarin een groeiend team van gemotiveerde beroepskrachten zichverbindt met buurtbewoners,

leefgemeenschappen,welzijnspartnersenwijkkerken.In2020warener10opbouwwerkersIndienstvandeDiaconiemet6,4
FTE (waarvan 3 voor Diaconie Noord met 2, 3 FTE).

Zij faclllteren ontmoeting, door middel van een koffie. inloop, luistergroepen, spelletjesmiddagen, taalles offilmavonden. Ze

bouwen aan netwerken engemeenschappen. Erwordt materiele hulpgeboden in devorm van voedseluitgifte ofmet

betaalbarenon-foodproducten viadeSocialeKruidenier. Ookiserhulpbijfinanciëlevragenenzijnerbudgetcursussen. Op
verschillendemanierenzijndedlaconaalopbouwwerkerseenvraagbaakofverbindendeschakelbijhulp-ofadvlesvragen. Voor
kinderen en hunouders iserop enkele locaties een specifiekaanbod.

DecoronamaatregelenraaktenIn2020ookhetdiaconalewerkvanuitkerkenendiaconalecentra.Mensendiegebruikmaakten
vandezevoorzieningen konden daarniet meerofveel minderterecht. Dlaconaal werkstaatenvaltmet depersoonlijke
ontmoeting. Juistvoor hetfaciliteren van ontmoetingen werd in 2020een beroep gedaan op decreativiteit enhetgeduld van
deopbouwwerkers. Inoverleg met beheerdersenverantwoordelijken van het kerkgebouw ofdiaconalecentrum istelkens

gezochtombinnenderichtlijnenénmetstriktehyglëneregelstochmensenteblijvenontvangen.Waargroepsactiviteitenniet
konden doorgaan werden er manieren gevonden om contact te houden met de mensen.

Debijdrage van deDiaconie aanhet Opbouwwerk bedraagt intotaal 289. 287(2019:248. 184)
Diaconaal Opbouwwerk Noord^Jn Kas - NoordAs

VandezevenstadsdelenheeftAmsterdam Noord- samenmetNieuw-WestenZuidoost- demeesthardnekkige
maatschappelijke problemen. Uitdejaarlijksestatistischemonitoring blijktdaterinveelgebiedeninNoordsprakeisvan
achterstandspatronen ophetgebiedvan armoede, werkloosheid, gezondheidsresultaten, onderwijs enjeugd. Demensen in
dezegemeenschappen tonen ook pessimisme over huneigentoekomst en eengebrek aanvertrouwen in depolitieke
instellingen en het democratische proces.

Hetteam Diaconie Noord bestaat uitdrieopbouwwerkers ind lenstvan deDiaconie eneen medewerker vanStichting Hartvoor
Noord. Zijwerken vanuit het kerkgebouw deArkvan waaruit diverse activiteiten plaatsvinden. ZoalsdeSociale Kruidenier, de

budgetcursusIn.Kas,hetTaalcaféendeLuistergroepen.OnderverantwoordelijkheidvandeDiaconiedraaldeIn2020ookhet
projectdeNoordAs:eengrassrootsorganisatievoorendoorbewonersvanAmsterdamNoorddieInarmoedelevenendiete

maken hebbenmetsociale uitluiting. Methetproject streven wijernaardatAmsterdammers Inarmoede hunwaardigheid

terugwinnen,zichzelfontwikkelen,zichversterkenenemanciperen.DaarnaastwerkenwemetDeNoordAsaandepolitieke
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agenderingvanarmoedevraagstukken, waarbijhetperspectiefvanervaringsdeskundigen inarmoedeleidendis.Inalleprojecten
wordtnauwsamengewerktmetmaatschappelijkeenkerkelijkepartners. InhetverhuurbeleidvanhetgebouwdeArkwordt
steedsmeeringezetophuurdersdieeenbijdrageleverenaandebrederediaconalepresentie.DeArkontwikkeltzichopde;
wijze naareen diaconaalcentrum.

DebijdragevandeDiaconievoorhetopbouwwerkinNoordbedraagt104.815(2019:72.823).Debijdragevoorhetoverige

opbouwwerk bedraagt 184. 472 (in 2019: 175. 361)
Jeueddiaconaat

HetprojectReplayis^overgedragenaandewljkgemeenteEltheto,desamenwerkingmetlmpact020Isomgezetineenbijdrage
aandezestichting.OpdezemanierblijftdeDiaconiebetrokkenbijhetwerkvoorJongerenonderde25jaarviadedestichting
diezichinzetomjongerenincontacttebrengenmetanderestadgenotendiezein hetdagelijkslevennietzosnelontmoeten
Doelstelling 4. - Overige Diaconale activiteiten

Deoverigediaconaleactiviteitenwordenopgezetdoormedewerkersvanhetbureauenbetreffenklelndere,somseenmalige,

activiteiten drebijdrageneeneenvandedoelstellingen vandeDiaconie.Somsbetreft hetookinnovatieve projecten zoalsde"
PhilantropicCampusin2018enin2019deopzetvanhetprojectdeGastvrijeHoeve. Delaatstecategorieveroorzaakteen
schommeling in kosten.

Onderdeledoelstellingvallenkostenvanpllotsvanprojecten, incidenteleofbeeldversterkendekleinereevenementenals"de

Vrijheidsmaaltijd","deDaklozendag","deAllerzielenviering"en"hetzomerfeest".HetPopupChoirnamindeloopvanhetjaar
afscheid van delocatie Corvershof; vanwege hetgrote succes moest uitgekeken worden naareen ruimere locatie.

DebijdragevandeDiaconieaandezedoelstellingis 14.000(voorgaandjaar 12.000- dePhllantropicCampusniet
meegerekend).

Doelstelling 5. - Individuele hulpverlening & Bijdragen

Naasthetbeherenvanenkelefondsenopnaamwordenaandiversefondsenopnaamwordenaandiverseorganisaties
incidenteel ofwatstructureler bijdragen verstrekt. Detoezeggingen worden gedaan opgrond vanverwantschap metïe

dlaconale doelstelling. Daarnaastworden huurkortingen verstrekt aanorganisaties diedeaanvullende activiteiten verzorgen op
dedoelstelling vandeDiaconie.Gedachtkanworden aan SocialStart-ups. Dezekorting Isookopgenomen onderdebijdragen.
Bijdragen boven de 5. 000 in 2020 zijn verstrekt aan:
. Stichting Drugspastoraat
» Stichting Dovenpastoraa
. Stichting Buurthulp Oost
o Stichting Burennetwerk
. Ympact020

. LaVlesurTerre - Turnlab - bijdrage'"StildeTijd"
Bijdragen aan wljkraden werden in 2020 verstrekt aan
. Noorderkerkgemeente
. Stichting Vrienden van Hebron

Bijdragenverstrekt Inverband met Corona bedragen in 2020 10.980.

DebijdragevandeDiaconieaandezedoelstellingbedraagt144.000(voorgaandjaar 111.000).
Doelstelling 6. - Collecten

Een.van,°udsherd°°''deD'ac°"'eva"deProtestantseGemeenteteverrichtendienstishetregistrerenvandeopbrengstvan

diac°"ale, c°"el:te" vanke''ke"dle°nclerdeel zijnvandePKA.Vandezecollecten dienteendeeiafgedragen tewOTden'aanhet
landelijk dienstencentrum van de PKN,nl.dediaconale collecten diein hetlandelijke rooster zijn opgenomen^Daamaast'wordt
: vaneenaantalcollectenaanprojedenenorganisatiesInAmsterdam. Decollectendie'voorprojectenvande

Diaconiewordengehouden,zijnbatenvoordeDiaconie.Dezedienendeelstercompensatievandebijdragenvan"deDiaconie

aan deze projecten.

Decollecten zijn onderverdeeld in driegroepen:
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^ 'diaconit;

" Landelijkecollecten PKN- Kerk In Actie:Werelddlaconaat, Blnnanlends Diaconaaten Kinderen in de Knel.

» Collectent.b.v. projectenvandeDiaconie.Inditboekjaarisvoordevolgendeprojectengecollecteerd:hetWereldhuis,de

SocialeKruidenier,hetStraatpastoraat,hetMlssionHouse(EVS-programma),DiaconaalOpbouwwerk,Wijkondersteuning,
Ympact020(Jeugddiaconaat), Christelljke leefgemeenschappen enWeektegen deeenzaamheid.

^Collecten t. b.v.^xternedoelen. Inditjaarisvoordevolgendeorganisatiesgecollecteerd: StichtingBurennetwerk, Stichting
Drugspastoraat, Stichting Present, StapVerder, Stichting Kuria,Stichting BADT(bureau Straatjurist)^ Koopvaardijpastoraat,
DiaconaleStichtingGevangenenzorg deSluis,DeKrulspost, Dienstenvoorgehandicapten, StichtingBuurthulp Oost.

Decollecten^t^Y .^doelen van de Diaconiebedragen 32. 000,doortestorten collecten naarde PKNenoverige organisaties
bedragen38.000(invoorgaandjaarwasditrespectievelijk 28.000en 44.000).
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Kosten exploitatie aandgiL
Realisatie

2020
Panden

Afschrijvingen

Beheer &
administratie
o

Afschrijving gebouwern

.

119. 155
7. 657
-13.495
321. 926
179.641
121. 859
46. 481
5. 695
25. 189
19. 267
833. 375

Aanschaffingen
Eigenaarslasten

Dotatie voorziening onderhoud
Overig onderhoud
Kosten beheer
Servicekosten

Bouwkundig advies
Verzekeringen
Inkopen

Begroting
2020

Realisatie

o

44
113. 537
7. 092
47.408
324.678
240. 838
73. 938
48. 63S
9. 344
29. 847
28. 681
924.045

2019

Beleggingen

403

o

1.403
119. 155
7. 657
-13.495
321. 926
179.641
121.859

o

46. 481

o

5. 695
25.189
19, 267
834.778

o
o
o
o
o

o
o

1.403

115. 000
o

61. 900
321. 927
191.000
90. 615
49.000
20. 000
48. 500
49. 400

947. 342

Dekostenvanexploitatievandepandenbetreffendedekostenvandemissiegerelateerdepandenendepandenophetterrein
Amstelhoven.H overzichtkostenexploitatiepandenbevatookdekostenvandebeleggingspanden.Daariseenvergeiljk
zichtbaarmetdebegrotingvanhethuidigejaarenderealisatieovervoorgaandjaar.

Afschrijvingen

Deafschrijvingenzijnvanaf2019ingerichtineenartlvamodule. Invoorgaandjaarhebbeninhaalafschrijvingen plaatsgevonden

vanwegedegewijzigdeafschrljvlngssystematiek; erwordtnietmeerafgeschrevenopdeaanschafvanpanden,erwordtwel
afgeschreven op verbouw.
Eigenaarslasten

Oeeigenaa^slasten zynlagerdaninvoorgaand boekjaar. Redenisdeteruggaafvanenergiebelasting overdejaren2017-2019
vantotaal 72. 500. Deteruggave vanenergiebelasting overhetjaar2020wordtIngediend in hetjaar2021, dezeopbrengsten
zijn nog niet in deze Jaarrekening verantwoord.
Dotatie voorziening onderhoud

Totenmethuidigjaarisdedotatieaandevoorzieningbepaaldopbasisvaneenervaringscijfers dattotstandisgekomen na

jarenlangplegenvangrootonderhoud aandepanden.2021ishetlaatstejaarvandesubsidietermljn van2016-2021vandeSIM

-.-e-SL.Ubs', d,ie. ''°,°1"no°dzake'Uk onderhoud aanRijksmonumenten. Deaanvraagvoordeperiode2022-2027wordtbegin2021

TO.°r,'e''eid'-h!dT''o°rbereidinBwordtookdeinrichtingvaneenMeerjarenÖnderhoudsplanmeegenomen.Naafrondingvan
".t-p.ia-".wi
-°.^!-d.e-D°?_tieaa"de''°°rzieni"e
GrootOnderhoudbijgesteldnaardedaaringeadviseerdeomvang.Voordeomvang
de subsidie
de
.

.

verwijzen wi] naar

van

toelichting

op de balans van de

voorzieningen onderh oud panden

Overig onderhoud

Inhetjaarj019 heeft een^inhaalslag plaatsgevonden m. b.t. hetonderhoud vande pandenvanhetterrein Amstelhoven. Vanaf
onderhoud.

: met een planning en controlcyclus t. b.v. het beheervan investerinEen. groot en
~

'

--

~-. ---.... o~..,

Kosten beheer

Inhetjaar2020zijn dekosten van beheertoegenomen. Reden isdeaanstelling van 2 asslstentbeheerders diedehonneurs

waarnemen tijdens afwezigheid van de beheerder.
Sen/icekosten

De.semcek°ste".,zij"afgen°me"meteen"laterieelbedrag.DeredenisvooraldatmetIngangvan2019afrekeningvan
se""Ï°!ten m dec°n'erchofPlaatsvindt.Vanaf2020zultenookdeservicekostenvande'Amstelran'k'worden'afg'wekend.De
i d nunogzijnopgenomen bevatten deservicekosten dienietaangebruikers kunnenwordentóegOTkenï

waaronder heteigengebruik (Corvershofen Weduwe Roosenhof) endeservicekosten van hetpandAmstelrank°~'"'""'"
Inkopen

De-°"derdezepost''erantw°ordelnk°Pe"betreffendeInkopenvandezalen,waarondercateringopdrachten,enhetter

1 vandekas,waarooklunchesplaatsvinden. Zoweldetosten alsopbrengstenvandekantinealsdecaterin

vanzaalhuurzljn lagervanwegehet stilvallen vandeboekingen i.v. m. Corona
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Wervlngskosten
Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

2. 837
62
102. 671

Naamsbekendheid & imago
Relatiegeschenken

15

Conferenties & Studiedagen

3.
109. 167

1. 500
o

103.088
600
12.000
117. 188

2. 319
193
109. 370
o

o

111.882

Dewervingskostenomvattendetostenvoornaamsbekendheidwaaronderdeinzetvanmedewerkers(doormiddelvaneen
vastedoorbelasting van uren). Daarnaast worden kosten verantwoord van hetaanvragen vanfondsen en hetschrijven van
projectverantwoordingendoordecoördinator.Kostenvancommunicatieenmarketing,advertentiesenredame-uitingenvallen
hieronder.

Beheer & administratie
lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

A-fechrijvingen
Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Bedrijfskosten
Kantoorkosten
Ven/oerskosten

Wervingskosten
Algemene kosten
Overig onderhoud

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotln

Realisatie

77. 518
149.483
1.403
41.756
39. 867
5. 00
43. 577

107. 068
131. 088

o

o

90. 652
172. 307

o

o

190. 631

144. 202

1. 000
577. 137

o

o

621. 567

o

53. 250
48.000
6. 000
40. 100

128. 561
146. 702
44
34. 563
40. 663
12. 235
42. 217
1.021

550, 207

Onderbeheerenadministratievallen dekostenvanhetDiaconaatBureau,bestuurskosten enbeheerskosten alscoördinatievan
projecten, quotum aan de PKN, accountants- en advieskosten.
Dlaconaal Bureau

DelonenvermeldonderhetDiaconaalBureaubetreffendebrutolonenminusdoorbelastlngvandlractingezetteurennaar

projecten. Dedoorbelastig vindt maandelijks plaats op basisvan eenjaarlijkse inventarisatie van werkzaamheden. Dedirecte

loonkosten voorprojecten vindenrechtstreeks plaats. DeonderhetDiaconaalBureauopgenomen doorbela'stingbetreft die"
naa'"we"'L"gs en'c°ordinatieProJerten,beheerpandenenoverigeprojectenenbedraagtover2020428000(2019
329. 000). Redenvan detoename Isdeinzetvan medewerkers t. b.v.deopzetvandeSastvrife Hoeve de Meent.

Omdatdedoorbelastingeninminderingbijngebrachtopdeloonsom,staandesocialelastenbijv.nietinverhoudir

gepresenteerde lonen.

Wervlngskosten

^tZ^enngÏD°Eset^^"nvrli stabtel'°nderdezepostis°°kde'nzet''anmedewel'kere'"hetkadervannaamsbekendheiden
Algemene kosten

Onderdealgemenekostenzijndevolgendekostenopgenomen
. Accountantskosten
. Advleskosten
. Quotum PKN
. Bestuurskosten

DaarnaastzijnonderdealgemenekostendeInzett.b.v.innovatieopgenomenad 85.480(201958.241).
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Financieel resultaat
Financiëlebaten
Rentebaten andere banken

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

2. 782
6. 837
126.568

97. 788

12. 000
8. 000
125. 000
200.000
50. 000
52. 250

29. 959
458.S40

447. 250

6. 568
5. 666
104.582
854.289
1. 039.258
130.297
33.464
2. 174.124

2180

2. 000

3.478

1. 730

o

124

o

o

o

Financiëlelasten

36. 907
14. 787
53. 751
109. 355

50.000
S2.000

41. 599
52. 961

98. 163

Financieel resultaat

349. 585

395.250

2.075.961

Resultaat van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Dividend

Gerealiseerde koersresultaten aandelen
Niet gerealiseerd koersresultaten aandelen
Interest Obligaties

o

195.006

Niet gerealiseerde koersresultaten obligaties
Financiëlebaten
Financiële lasten
Bankkasten

Rentelasten rekening-courant bank
Gerealiseerde koersresultaten aandelen

Gerealiseerde koersresultaten obligaties
Kosten aandelen

o

Hetresultaat beleggingen fluctueert sterk. Hetgeheel aangepresenteerde onderdelen van de Financiële baten en lasten laat
zien datdefluctuaties met name zichtbaarzijn in degerealiseerde enniet gerealiseerde koersresultaten van effecten. Er

moetrekeningwordengehoudenmethetfeitdatdeongereallseerderesultatenslechtseenmaalperJaarwordengeboekten

welopbalansdatum. Tijdens het uitbrengen van dejaarrekening woedtdeCoronacrisis nogInallehevigheid. Ditheeftzeker
effectopdewaarderingvandeeffecten, alkannietingeschatwordenhoegrootditeffectis.
Hetbelegglngsoverzicht vandeABMAMROMeesPiersonlaatziendatdeafgelopen 10jarenslechtseenmaaleenverlies

zichtbaar was en dat was In 2018.

In het huidige boekjaar zijn geen panden verkocht.
Resultaatdeelnemingen

2020

2020

2019

Realisatie

Be rotin

Realisatie

Amstelhoven BV

6. 659

Dedeelneming Amstelhoven B.V. isop 20december 2019geliquideerd.
Bezoldigingbestuurdersenfeitelijke leidinggevenden

Aa-"d"'at"ta'r''e"°emde bestuurder5- hetcollegevanDiakenen,wordengeenanderevergoedingen toegekenddaneen
ve'v°eüms TO°LEemaakte °nkosten' Dezewgoeding bedroegnoggeen i.200(voorgaand jaarwasdit'noggeen'CLOOO).
directeurgemandateerd om leidingte geven aandeorganisatie.

Hetc°"egeheefthetbe201dl8'ngsbeleid, dehoogtevandedirectiebeloning endehoogtevananderebezoldiginescomoonenten

.

^Ï8e!teld. :.Ditbe'.eid,'*'°''dtPeri°diekgeactualiseerd. Bijdebepalingvanhetbezoldigingsbeleid-ende7as'tst°ellTngran''de"

1 de Protestantse Kerkin Nederland toegepast'De directeur

1 fulltimeaanstelling.Opl mei2020isdenieuwedirecteuraangetreden.
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Vaststelling jaarrekening

Dejaarrekening over hetjaar2019isdoorhetCollegevan Diakenen vastgesteld opdevergadering uan8 september 2020. De

jaarrekening over hetjaar2020wordt vastgesteld op devergadering van april 2021.
Ondertekening bestuur
Datum

Datum

13 april 2021

13april 2021

Voorzitte
De heer . van'

eer

Secretaris
De heerC. de Soet
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

A.

Verklaring over de in het rapport inzake de jaarstukken opgenomen jaarrekening

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in het rapport inzake de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam
op 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ
richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2020;

2.

de staat der baten en lasten over 2020; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Wij zijn onafhankelijk van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam zoals vereist in de Verordening
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

1

B. Verklaring de in het rapport inzake de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het bestuursverslag;

•

Overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;

•

alle informatie bevat die op grond van RJ richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met
onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’ en
de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
financiële positie en kerncijfers, in overeenstemming met RJ richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’.

C.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJ richtlijn 650 ‘Fondsenwervende organisaties’. In dit kader is het bestuur
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van
de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de kerkgenootschap in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de kerkgenootschap te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de kerkgenootschap haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

2

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de
jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de kerkgenootschap haar activiteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
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jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring.
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar
continuïteit niet langer kan handhaven;
•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan de met governance belaste personen dat wij de relevante ethische voorschriften over
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met governance belaste personen over alle
relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Hoofddorp, 3 mei 2021
Actan adviseurs & accountants B.V.
namens deze,

D.A. Klerk MSc
Registeraccountant

4

