Jaarverslag 2021 en vooruitblik 2022

Algemeen
Vanwege de ANBI status van het Bibliotheekfonds zijn we verplicht ieder jaar een financiële
verantwoording te publiceren op het internet. Daarbij hoort ook een nota over het te voeren beleid
in het komende jaar en een begroting. Dat gebeurt in dit document. Het bevat niet alleen de
financiële verantwoording over 2021, maar ook achtergrondinformatie over de ontwikkeling van de
inkomsten.
Dit was het tweede coronajaar. De sterke afname van de inkomsten (40%) in 2020 zette zich ook
door in het afgelopen jaar. Voor het eerst zakte het totale bedrag aan giften naar 21 duizend euro.
Vooral het aantal donaties van particulieren daalde sterk: van 740 in 2020 tot 420 in 2021. In
normale jaren ligt dit aantal boven de duizend. Het aantal kerken dat een bijdrage levert steeg van 58
in 2020 tot 69 in 2021. Deze ontwikkeling is dus positief. Twee jaar geleden hebben we een actie
gevoerd onder kerken om hen te stimuleren een bijdrage te geven.
Deze ontwikkelingen suggereren toch ook dat de communicatie met de achterban beter moet. In
2021 jaar is geen actie gevoerd via de plaatselijke kerkbladen. In plaats daarvan hebben we meegelift
met de mailings van de TU aan de kerken. Dit is een goed initiatief, maar blijkbaar niet voldoende.
Daarom lijkt he verstandig een dergelijke campagne begin september weer op touw te zetten.
Het is hier ook de plaats om het relatief kleine aantal de plaatselijke correspondenten dat nog actief
is een pluim te geven. De directe benadering werkt altijd nog het beste. Dank voor alle inzet!
Relevante gegevens:
Organisatie:

Stichting Bibliotheekfonds TU Kampen

Adres:

Kanaalkade 21 4571 CD Axel, 0115 565047

Kvk:

05069486

Resin:

816239411

Website: https://www.tukampen.nl/bibliotheek/bibliotheekfonds/
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Financieel overzicht
Balans en resultatenrekening

De balans geeft een overzicht van alle bezittingen (activa) en schulden (passiva) op 31 december
2021.

Balans per 31/12/2021
Activa

Passiva

ING zakelijke rekening
ING spaarrekening

17501,97
1782,08

Nog te ontvangen over 2021
- Brouwershaven
- Bussum/Huizen
- Hoogkerk

191,38
310,00
199,10

- Nijmegen
- Grijpskerk/Niezijl
- Zaamslag
- Dronten - Zuid

251,50
122,75
100,00
339,50

Totaal activa

20798,28

Algemene reserve

71,65

Nog te betalen:
Bankkosten december 2021
Nog af te dragen TU in 2022

26,63
20700,00

Totaal passiva

20798,28

In de linker kolom staan alle activa: bezittingen op 31 december (tegoeden bij de bank) en alle
vorderingen (nog te ontvangen). Dit zijn bijdragen van kerken over 2021 die pas in 2022 zijn
binnengekomen. De rechterkolom toont alle passiva. Onder het kopje nog te betalen vinden we
bankkosten over december 2021 die we pas in januari 2022 kunnen betalen omdat ze achteraf
gedeclareerd worden. Het bedrag van 20700 moet nog afgedragen worden aan de TU in Kampen.
Het is het overgrote deel van de opbrengst van de giften in 2021. Het verschil tussen de activa en de
passiva is de algemene reserve: 71,65 euro. Deze post hoort op iedere balans, maar het
Bibliotheekfonds heeft eigenlijk geen reserve nodig. Daarom is het bedrag zo gekozen dat een zo
groot mogelijk afgerond bedrag naar de TU kan worden overgemaakt.
Het verschil tussen de Algemene Reserve op 31 december 2021 (9,40) en die op 31 december 2020
(14,36 euro, zie het verslag over 2020) is -4,96. Dit komt terug als het netto resultaat over 2021 in de
resultatenrekening.

Resultatenrekening over 2021
Baten
Ontvangen giften
Waarvan
- kerken
- particulieren
Totale baten

Lasten
Bankkosten
Algemene onkosten

21048,18
14272,16
6213,77
21048,18

190,89
100,00

Afdrachten TU

20700,00

Totale lasten

20990,89

Resultaat 2021

57,29

De afdrachten aan de TU voor 2021 komen dus uit op 20700 euro. Dat is 8200 euro minder dan in
2020. Dit negatieve verschil is ontstaan vanaf september 2021. Vorig jaar hebben we geen extra actie
gevoerd via de kerkbladen. Het lijkt erop dat we dit toch niet kunnen missen.

1.2

Begroting voor 2022

De begroting voor 2021 hangt sterk af van de verdere maatregelen rondom de coronacrisis.
Onderstaande tabel is daarom niet meer dan een voorlopige inschatting op basis van de resultaten
uit 2021.
Baten
Giften

21000

Lasten
Bankkosten
Algemene onkosten
Afdrachten TU

400
100
20500

resultaat
Totale inkomsten

2

21000

Totale uitgaven

21000

Verder specificatie van giften

De belangrijkste grootheden om de inkomsten te monitoren zijn de aantallen giften en het
gemiddelde bedrag per gift.
Onderstaande tabel vergelijkt de giften (aantallen en gemiddelden) over de jaren 2020 2021.

Aantallen giften per jaar en herkomst voor 2020 en 2021
Aantallen giften
Totaal
- Kerken
- Particuliere giften
Gemiddeld bedrag per gift
- kerken
- particulieren

2020
736
58
678

2021
418
69
349

268
20

207
18

Particuliere giften zijn meestal niet herleidbaar tot kerken. Zoals de naam suggereert worden deze
bijdragen rechtstreeks overgemaakt aan de Stichting, zonder tussenkomst van een kerk of
plaatselijke correspondent. Onder de bijdragen van kerken tellen we, naast directe giften en
opbrengsten uit collecten, dus ook de bedragen die plaatselijke correspondenten inzamelen en
overmaken.

Twee jaar geleden hebben we een actie gevoerd onder de kerken om het aantal bijdragen te
verhogen. De tabel laat zien dat dit inderdaad effect heeft gehad. De terugval in de bijdragen van
particulieren komt vrijwel volledig voor rekening van de aantallen giften. De gemiddelde bijdrage per
gever ligt altijd zo rond de 18 euro. Dit is ruim boven het richtbedrag van 7 euro per adres.
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Vragen en actiepunten

Het lijkt een goed idee om naast berichtgeving via de mailings van de TU aan de kerken een aparte
actie te voeren via de kerkbladen. Daarnaast moeten we nadenken over de positie van de stichting
na het samengaan van de GKV en NGK in de Nederlandse Gereformeerde kerken.

