
2 Verslag van het college van diakenen 
 
Toelichting operationeel resultaat. 
Het operationeel resultaat van 2019 is uitgekomen op een negatief resultaat van € 50.000. Dit is 
ongeveer € 64.000 minder dan begroot. Het resultaat is niet goed te vergelijken met het resultaat 
van 2018, omdat in dat jaar een kantoorpand is verkocht. 
In de begroting van 2019 waren de opbrengsten van rente en dividenden hoger ingeschat 
(€ 44.000) dan ze uiteindelijk bleken te zijn. Door een wijziging in de beleggingsportefeuille was 
de mix van aandelen en obligaties anders, waardoor de rente en dividenden weliswaar lager 
waren, maar het rendement van de beleggingen uiteindelijk hoger was. 
Hoewel de opbrengsten van ‘levend geld’ alsook die van ‘door te zenden collecten en giften’ 
hoger waren, bleef het totaal van de baten als gevolg van de zonet genoemde lagere rente en 
minder dividend achter bij de verwachtingen (€ 41.000). 
De uitgaven waren hoger (€ 23.000) dan verwacht. Aan lokaal diaconaal werk is meer (€ 8.000) 
uitgegeven dan begroot. Ook was de post ‘Kosten beheer, administratie en archief’ hoger 
vanwege het herstel van een harddisk (computer), een archivering van het college van diakenen 
en extra inzet van de financieel medewerker (€ 7.000). De post ‘Rentelasten/bankkosten’ was 
eveneens hoger (€ 4.000) omdat het vermogen van de diaconie door de verkoop van het 
kantoorpand toegenomen was. 
 
Toelichting incidentele baten en lasten. 
Het batig saldo bij de incidentele baten en lasten was in 2019 aanzienlijk; bijna 1,6 miljoen. Voor 
de begroting van 2019 waren geen koersresultaten van het belegde vermogen begroot. Dat was 
tot en met dat jaar niet gebruikelijk. Aangezien het college van diakenen in 2016 besloten heeft 
het vermogen niet meer te laten toenemen en jaarlijks alleen te corrigeren voor inflatie en de 
waarde van het onroerend goed, wordt het eventuele extra rendement besteed aan diaconale 
doelen. De core business van de diaconie. Daarom is besloten vanaf de begroting 2020 een 
inschatting van de koersresultaten in de begroting op te nemen. 
Het koersresultaat van 2019 was anderhalf miljoen euro. De herwaardering van het onroerend 
goed betrof € 88.000. 
 
Toelichting mutaties bestemmingsreserves. 
Van het totale resultaat (operationeel resultaat plus incidentele baten en lasten) van 1,54 miljoen 
hebben we vooralsnog ruim 1,43 miljoen aan de bestemmingsreserve toegevoegd. En in 
verhouding met de omvang van het vermogen eveneens 140 duizend euro aan de 
bestemmingsfondsen. 
Hiermee is het resultaat – per saldo 30 duizend – onttrokken aan de algemene reserve. 
Na vaststelling van de jaarrekening volgt in de loop van 2020 een uitkering van een deel van het 
rendement aan diaconale doelen. 
De ervaring leert dat op de fondsen te weinig een beroep wordt gedaan. Daarom heeft het 
college 
besloten om met inzet van drie fondsen – Coelombie-, Jan-Rodink- en Interkerkelijk 
Werkgelegenheidsfonds – die ‘werkgelegenheid’ of ‘aandacht voor ouderen’ in de doelstelling 
hebben staan, een tweede diaconaal werker aan te stellen. De werker kan in Haarlem-Centrum 
aandacht geven aan alleenstaande oudere bewoners, die door het gemis aan ‘netwerk’ steeds 
moeilijker zelfstandig kunnen wonen. Mocht het rendement van de beleggingen en fondsen 
tegenvallen, dan staat de diaconie garant voor de bekostiging van de diaconaal werker. 
 
Toelichting financiële positie. 
De totale balanspositie bedraagt 14 miljoen euro. Hiervan is de algemene reserve 8,7 miljoen en 
de bestemmingsreserve 5,3 miljoen. Hiermee kan het college van diakenen ruimschoots aan zijn 
verplichtingen voldoen alsook vormgeven aan de diaconale opdracht. 
Het College van Diakenen, 
Sietse Bouma, penningmeester. 


