
Toelichting op jaarrekening 2018-2019 

19-11-2019 

Vrijzinnigen Bennekom 

Algemene toelichting op de jaarrekening 2018-2019. 

Baten en lasten. Het restant van het legaat van Mw. DVonk (€ 12.370) werd in dank 

aanvaard. De financiële bijdragen bleven nagenoeg gelijk, evenals de inkomsten uit het 

winterprogramma en de verhuur van ruimten. Er was een lichte daling van de koersen van 

aandelen (in ons geval ASN duurzame fondsen). De lasten namen toe, met name toename van 

het salaris van de voorganger en als gevolg van noodzakelijk onderhoud aan het gebouw. Het 

ledental bedroeg op 1 september 2018:  214, een daling met zes. 

Beleid. De relatief gunstige financiële positie van de vereniging geeft het bestuur naast 

middelen voor de primaire taken ook ruimte om onderzoek, vernieuwing en PR voortvarend 

ter hand te (blijven) nemen. “Nu waar mogelijk ook werken aan de toekomst”  blijft het 

adagium van het bestuur en daarom is op de begroting opnieuw een fors bedrag voor PR 

opgenomen. Middels een breed gekozen programma wordt gewerkt aan versterking van de 

bekendheid van Vrijzinnigen Bennekom als een open vereniging met grote diversiteit 

(meervoudige-religiositeit) en dynamiek. Samenwerking binnen regio en binnen Vrijzinnigen 

Nederland wordt zeer belangrijk gevonden. 

Per 1 september 2019 is een nieuwe voorganger aangetreden. Er is besloten het intensieve 

pastoraat voort te zetten en opnieuw heeft de vereniging met de voorganger een overeenkomst 

van opdracht voor 28 uur per week.  

Het verkrijgen van sociaal rendement op het vermogen krijgt met name vorm in de keuze voor 

groene beleggingsfondsen en het investeren van ca. € 330.000 in participaties micro-kredieten. 

Toekomstige tekorten. Het beleid, met ruime aandacht voor pastoraat en gericht op de 

toekomst, zoals boven aangegeven, samen met de keuze voor een breed (en duur) programma- 

aanbod, zal leiden tot jaarlijkse tekorten in de orde van grootte van € 25.000,- tot € 45.000,-. 

Dit is mede het gevolg van het in 2019 vrijkomen van deposito’s met relatief hoge rente en 

dus teruggang van de financiële resultaten. Dank zij de financiële positie van de vereniging op 

dit moment kan een dergelijk risico een aantal jaren worden gedragen; er zal echter moeten 

worden onderzocht hoe deze trend op de langere termijn kan worden omgebogen. Hierbij gaat 

het niet alleen om het verhogen of verlagen van bestaande posten: een aangepast 

‘verdienmodel’ zal ook aan de orde moeten komen.  

 

 


