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Inleiding  

 

Allemaal activiteiten waarvan in onderstaand verslag de cijfermatige weerslag gevonden kan worden. 

 

  

En dan is er ineens Corona. Blij was je met je 40 uur werk in de week. Geen vetpot maar goed te 

doen.  Alleen jammer dat dat alleen maar gedekt werd door een 0 uren contract. En dat er nu 

ineens ook maar echt 0 uren werk voor je zijn. Snel een uitkering aanvragen. Maar het duurt even 

voordat het eerste geld binnenkomt. De lasten gaan door. En er moet ook gegeten worden, 

Spanningen doordat je man thuiszit door Corona. Spanningen die uit de hand lopen. Word je 

letterlijk het huis uitgeslagen dan kom je met je dochter terecht bij de Blijfgroep. Die zorgen ook 

voor een woning. Als de uitkering net gestart is en je sober het huis hebt ingericht dan heb je nog 

geen geld voor een duur antiallergeen matras, dekbed en deken  voor je zwaar astmatische 

dochter. Hebben we graag voor haar betaald. 

Ondernemen  is vreselijk leuk. Zolang er te ondernemen valt. Maar dat lukt ineens niet echt 

meer. Niemand komt nog naar je winkel. Want Corona. En nog een paar weken later moet je zelfs 

gedwongen dicht. Natuurlijk maak je gebruik van de TOZO regeling. Maar voordat die er is en dan 

nog…. 
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Het College van Diakenen bestaat uit alle diakenen van de Protestantse Gemeente in Almere. Een 

Protestantse Gemeente die vier wijken kent. Door het oecumenische karakter in een van de wijken, 

namelijk Almere Haven, is nog sprake van een separate wijkdiaconie. In de overige wijken wordt door 

de wijkdiaconie incidenteel vergaderd over wijk specifieke zaken.  

Het werk valt onder te verdelen in binnenkerkelijke activiteiten, zoals avondmaal, schrijfacties en 

deelname aan vergaderingen van wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad, activiteiten voor de 

inwoners van Almere en zendings- en evangelisatiewerk wereldwijd. Het binnenkerkelijk werk 

geschiedt deels op wijkniveau en deels vanuit het centrale college. 

De activiteiten en projecten voor de inwoners van onze stad en het zendings- en evangelisatiewerk 

worden centraal georganiseerd en aangestuurd in aandachtsvelden. Die aandachtsvelden zijn: 

- Hulpverlening en (financiële) ondersteuning op individueel niveau door het Noodfonds 

Gezamenlijke kerken (NFGK) 

- Het bemiddelen tussen aanbod van en vraag naar tweedehands meubels en witgoed, het 

transport en opslag van veelgevraagde goederen door het Meubel- en Witgoed Loket Almere 

(MWLA) 

- De tijdelijke opvang van grote gezinnen met een enkelvoudige problematiek in de Diaconale 

Opvang Almere (DOA) 

- Het herstellen van meubels en witgoed in de MWLA herstelplaats 

- Het werven voor en ondersteunen van een project van Kerk in Actie door de CZWO-

commissie. 

- Het trainen en ondersteunen van een interventieteam voor burgers die vastlopen in de 

ambtelijke molens. 

In al deze aandachtsvelden zijn vrijwilligers actief en wordt de relatie met het College van Diakenen 

geborgd door actieve deelname van een of meer diakenen. 

Daarnaast wordt morele en financiële steun verleend aan zelfstandige initiatieven op het gebied van 

plaatselijke armoedebestrijding of participatie, zoals het VoedselLoket Almere en de stichting Open 

Kring. 

Het totale werk wordt ondersteund door een beroepskracht met een aanstelling voor 18 uur per 

week. 

Hieronder treft u een verslag aan van de activiteiten en ontwikkelingen in de aandachtsvelden in 

2020.  

Diakenen, vrijwilligers en beroepskrachten 

Het aantal diakenen dat actief was binnen het College is iets afgenomen. Het aantal vrijwilligers dat 

actief was in de aandachtsvelden steeg gelukkig van 55 naar 58. Onze vaste beroepskracht werd ook 

in 2020 beperkt tot de 7 uur per week die beschikbaar zijn voor hem. 
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Corona: 
Dit jaar stond in het teken van Corona. Eigenlijk werd alles minder. Het elkaar ontmoeten, de 

inkomsten en de uitgaven. 

Een inkomstendaling doordat we vooral elkaar niet meer (zo veel) tegenkwamen in de kerk en 

minder vaak de collectezak langs zagen komen. 

En uitgavendaling omdat de contacten tussen hulpverleners en hulpvragers op een laag pitje 

kwamen te staan of ze elkaar zelfs niet meer konden vinden. Zeker na november was dat sterk het 

geval.  Alleen de ergste noodgevallen kwamen bovendrijven en vonden gelukkig ook hun weg naar 

ons. 

We hopen dat 2021 weer een normaler jaar wordt waarin we de mensen die geen helper hebben 

makkelijker en vaker kunnen vinden dan in 2020 het geval was. 

Meubels- en witgoed: 
Helaas moesten we  het Meubel- en Witgoedloket sluiten voor een echt bezoek. Alleen de grote 

dingen konden besteld worden via de website. Dat werkt minder goed als dat je de dingen kunt zien, 

ruiken en aanraken. Dat zie je duidelijk in de cijfers van het aantal artikelen en de adressen waar wat 

naar toe ging .  Was de totale tweedehands waarde in 2019 nog meer dan €  100.000,-- nu wisselde 

nog maar voor €  46. 535,--.  
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De werkplaats is in 2020 verder uitgebreid. Een elektrisch vaardige vrijwilliger, drie fietsenmakers en 

een meubelmaker waren aan het werk in deze relatief toch kleine locatie die er na het nodige 

inrichten, verplaatsen en opruimen pico bello uitziet. 

Binnenkort wordt de werkplaats ook gebruikt door Fietsmaatjes Almere voor het onderhoud en de 

reparatie van hun tandemfietsen. Daarmee zorgt Fietsmaatjes Almere  dat mensen die niet alleen 

kunnen of durven fietsen toch buiten komen en contact hebben met anderen. Helaas gooit ook hier 

Corona roet in het eten en ligt dit geweldige project tijdelijk stil . 

In 2021 worden we ook uitgifte en reparatiepunt voor het ANWB kinderfietsenplan. 
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Cliënten als vrijwilliger 
Mensen die iets van ons krijgen willen vaak iets terug doen. Om ons en om andere mensen in nood 

te helpen. Tot nu toe was het beleid dat zij niet actief kunnen deelnemen als vrijwilliger in onze 

projecten. Daar waren goede redenen voor. Redenen die ook na een kleine proef met klanten als 

vrijwilliger de nodige aandacht vergen. Immers zij hebben privileges die andere vrijwilligers ontberen.  

Zij kunnen gratis meubels uitzoeken. Een oplossing hebben we gevonden in het aanbieden in 

samenwerking met de Voedselbank Almere van een vrijwilligersverspillingspas..  Zodat we eind 2020 

alle klanten kunnen aanbieden te participeren in onze projecten. Dat maakt het werk lichter en we 

helpen daarmee een nieuw netwerk op te bouwen, een zinvolle dagbesteding en regelmaat te 

hebben en werkervaring op te doen. In 2020 waren er 12 klanten actief in onze projecten (2019 

waren dat er 8). Van meewerken in uitgifte van kleine huishoudelijk goederen tot het ophalen en 

afleveren van meubel bij de gevers en ontvangers. Zowel de diaconie als de klanten ervaren het 

meewerken als een zeer positieve bijdrage aan het ons werk.  
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Noodfonds Gezamenlijke Kerken: 
 

Het noodfonds beheert en beoordeelt aanvragen voor: 

- Giften aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds; 
- Leningen aan inwoners van Almere vanuit het gezamenlijk noodfonds; 

- Giften aan gezinnen met kinderen in Almere vanuit het kinderfonds; 

- Giften voor vervoer per fiets vanuit het fietsfonds. 

Deelnemers: 
 

Het fonds wordt gedragen door de Protestantse Gemeente, de Parochiële Charitas Instelling van de 

Bonifatiusparochie, het Zuster Corliesfonds en de diaconie van de Nederlands Gereformeerde/ 

Christelijk Gereformeerde Gemeente. 

Het aantal aanvragen en toekenningen daalde behoorlijk in 2020. Het uitgegeven bedrag niet. Op 

zich is dat niet verwonderlijk. De ambitie was en is om met de beperkte financiële middelen aan de 

vraag te blijven voldoen. En dat is gelukt. 

Kleine aanvragen zonder financiële component worden doorgaans niet geregistreerd. Hierin is ook 

dit jaar weer een duidelijke toename te zien, alsook meer werk door intensievere begeleiding. 

Geregistreerde aanvragen: 
Zoals al eerder gezegd heeft de Corona-crisis flinke invloed of de zichtbaarheid en vindbaar van 

mensen in nood. Contacten komen moeilijker of niet tot stand, terwijl de nood beslist wel toeneemt.  

Op een of andere manier zullen we iets moeten doen aan de zichtbaarheid en vindbaarheid van het 

noodfonds. 
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Aantal toegekende 

aanvragen 

2020 2019 

Giften 29 49 

Leningen 1 6 

Fietsfonds 2 7 

Kinderfonds 26 27 

Bestemmingsgiften 3 2 

 61 91 

 

Het budget voor giften en fietsfonds was in totaal € 9.000,--. Voor nieuwe leningen was een bedrag 

beschikbaar van €  5.000,-- Voor het kinderfonds was het beschikbare budget afhankelijk van de 

stand van deze fondsen aan het begin van het jaar, vermeerderd met bestemmingsgiften gedurende 

de loop van het jaar. De diaconie van de Protestantse Gemeente Bussum en de Van de Brink 

Houtmanstichting ondersteunen het kinderfonds in belangrijke mate. 

Hoeveel werd er uitbetaald en waaraan? 

In totaal werd een bedrag uitbetaald van € 13.508.--   

 

Het bedrag per aanvraag steeg van gemiddeld €  237, in 2019 naar €  308,-- in 2020. 
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Het totaalbedrag is onder te verdelen in: 

 

 

Ter vergelijking de bedragen uit 2019:  
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De dekking van de uitgaven: 
 

Het totaal uitgegeven bedrag exclusief de leningen werd gedekt uit de volgende bijdragen: 

Omschrijving 2020 2019 

Bonifattiusparochie 2.900 1.500 

De Zuiderpoort 1.246 853 

Particuliere giften 1.325 285 

Protestantse Gemeente Bussum 3.000 2.000 

Bestemmingsgiften 2.200 2.500 

Protestantse Gemeente Almere 843 6.854 

Doopsgezinde gemeente Almere 75,00 0 

Van de Brink Houtmanstichting 2.000 0 

Totaal 13.508 14.492 

 

De leningen van in totaal €  4.314,-- werden gefinancierd uit het vermogen van de Protestantse 

Gemeente Almere en worden hopelijk terugbetaald. Daardoor hebben ze geen invloed op het 

resultaat. 

DOA:  
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Toelichting op de jaarcijfers 
 

Inleiding en Toelichting: 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente Almere heeft het jaar 2020 afgesloten met een 

bescheiden positief resultaat ad euro 2.426,-. Een verbetering ten opzichte van 2019 waarin een 

verlies van euro 12.677,- werd geleden.  Het positieve resultaat 2020 ad euro 2.426,- is toegevoegd 

aan de algemene reserve. Het eigen vermogen stijgt hiermee van euro  44.844,- naar euro 47.210,-. 

De vermogensstijging bedraagt euro 2.366,-. Het verschil met de verlies- en winstrekening ad euro 

2.426,- wordt veroorzaakt door een boeking in het kapitaal ad euro 60,- (reserve enveloppen actie 

haven). 

 

Aan – de verbetering van – het  resultaat liggen diverse factoren ten grondslag. 

- De inkomsten uit de diaconale opvang zijn vrijwel conform hetgeen is begroot; een 
verbetering van 3.100,- ten opzichte van 2019. 

- In 2020 is – anders dan in 2019 -   weer een toezegging ad euro 2.000,- ontvangen 
van de van den Brink – Houtman Stichting te Bussum. 

- De collecteopbrengsten zijn bijna euro  10.000,- lager dan begroot. Hier doet zich de 
corona-crisis gevoelen. Daar staat wel tegenover dat de inkomsten uit de 
diaconiebalans met euro 2.000,- zijn gestegen. 

- De uitgaven, waaronder de doorstortcollecten, zijn ongeveer euro 10.000,- lager dan 
begroot. De vermindering van de collecteopbrengsten trof de doorstortcollecten 
relatief zwaarder dan de collecten ten bate van het eigen werk. 

- De jaarlijkse gift aan het Voedselloket Almere is verminderd van euro 10.000,- naar 
euro 5.000,-. 

 

Een gedeelte van de salariskosten van onze Diaconale opbouwwerker en andere kosten is 

toegerekend aan het VLA / interventieteam. De Diaconie werkt nauw samen met het Voedsel Loket 

Almere in het project: samen tegen armoede In Almere. 

Dit project is in 2018 en 2019 goed op stoom gekomen en heeft ook in 2020 zijn vruchten 

afgeworpen. 

De Diaconie heeft wederom een productief jaar achter de rug. Gelet op het zeer bescheiden  eigen 

vermogen is de komende jaren wel permanente “begrotingsdiscipline” vereist.  

 

Al met al zijn wij onze externe subsidiënten weer veel dank verschuldigd. Wij noemen: de Diaconie 

van de Protestantse Gemeente Bussum, Kerk in Actie  en de van den Brink – Houtman Stichting te 

Bussum. 

 



 
13 

  

Voor vragen en opmerkingen over deze jaarrekening kunt u terecht bij Jan Bart Radix 

(penningmeester). Hij zal ook, indien gewenst, graag een toelichting geven over het verhaal achter de 

cijfers. 

 

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Almere 

 

Maart 2021 
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De Resultatenrekening 
 

Inkomsten  Werkelijk   Begroot   Werkelijk   Begroot  

 2020 2020 2019 2019 

Eigen werk 

    Collectes 12.327 22.000         20.796          19.135  

Giften 2.234 2.500  698   2.000  

Giften door te storten 750 -  350   -  

Bijdragen gemeenteactiviteiten - -  -   -  

Bijdragen Sinterklaas-actie - 450 -              -  

Diaconiebalans 20.573 21.500         18.334          21.000  

Ondersteuning Bussum 6.000 6.000           6.000            6.000  

MRKA / overige  IHV  6.546 6.000           8.198   7.000  

KIA / deel  IHV - -  -   -  

Rentebaten 4 50               66                125  

Bijzondere bate - 1.000           2.050            2.000  

Subtotaal eigen werk 48.434 59.500         56.492          57.260  

   

  Projecten   

  DOA   

  Gebruikersvergoeding 11.800 12.000           8.700            10.000  

MRKA - 500  -   400  

Bijdrage plaatselijke PKN collectes  -  -   -  

Extra bijdrage door diverse giften 502 250          -              400  

KIA / deel DOA - -          -            5.000  

Stichting Rotterdam onttrekking reservering - - 

 

 -  

Subtotaal DOA 12.302 12.750         8.700          15.800  
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  MWLA   

  PIN Fonds / deel MWLA - -           -            2.500  

Diversen / Verkoop Goederen - 2.000           4.495            1.000  

KIA / deel MWLA 4.000 4.000           -   -  

SIOC / deel MWLA - -           -            2.500  

Subtotaal MWLA 4.000 6.000         4.495          6.000  

   

  VLA / Interventieteam   

  Bijdrage PGA-leden aan VLA 175 200           -   -  

SIOC / deel VLA  

4.000 4.000           8.000            5.000  KIA / deel VLA 

Subtotaal Vla / interventieteam 4.175 4.200           8.000            5.000  

   

  Overige giften VLA - -             -              200  

Negatief resultaat  - -  12.677          -  

Onttrekking fondsen - --  -   -  

   

  TOTAAL 68.911 82.450       90.364          84.260  

 

 

Uitgaven  Werkelijk   Begroot  Werkelijk   Begroot  

 2020 2020 2019 2019 

Eigen werk 

    Quotum 4.432 4.600           4.369            4.300  

Doorstortcollectes 3.055 9.000           7.290            5.000  

Door te storten Giften 750 -                  500                   300  

Contributies 220 250             220                100  
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Administratie 138 100               155                100  

Gemeenteactiviteiten 51 500             1.130            1.500  

Salaris 11.634 9.000         10.765          11.000  

Huur 1.750 1.750          3.000           3.000  

Bankkosten 273 275           278             260  

Buitengewone lasten 41 500             673   2.000  

Noodfonds totaal (IHV) / Fietsenplan 6.254 11.000         13.842            9.000  

Bijdrage PKn aan projecten aangedragen door leden - 1.000             350            1.000  

Dotatie voorziening oninbare diac. Leningen - 500         -            2.000  

Subtotaal eigen werk 28.598 38.475         42.572          39.560  

   

  Projecten   

  DOA   

  Huur & energie 15.447 14.000         17.137          15.000  

Onderhoud 524 1.000        -             400  

Subtotaal DOA 15.971 15.000         17.137          15.400  

   

  MWLA 

    Huur 5.000 5.000           5.000            6.000  

Energie/water/gas - 1.250           4.495            2.000  

Transport 7.000 7.000           7.000            7.000  

Website 166 200             160              100  

Subtotaal MWLA 12.166 13.450         16.655          15.100  

   

  Interventieteam   

  Interventieteam Begeleidingskosten 3.500 3.500           4.000                   4.000  

Diversen 1.250 1.500           -              200  

Subtotaal Interventieteam 4.750 5.000          4.000              4.200  
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  VLA   

  Bijdrage 5.000 10.000         10.000          10.000  

Subtotaal VLA 5.000 10.000         10.000          10.000  

   

  Toevoeging Voorziening    -   -  

   

  Resultaat: Toegevoegd aan Eigen Vermogen 2.426 525           -   -  

   

  TOTAAL 68.911 82.450       90.364          84.260  
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De Balans: 
Activa 2020 2019 

 

  

Leningen 

  Oikocrediet 0        8.749  

Diaconale Leningen  12.799      12.894  

Subtotaal 12.799      21.643  

 

 

 Vlottende Activa  

 Leningen Financiering t.b.v. VLA  4.416      4.416  

Kortlopende Vorderingen -        3.061  

Nog Te Ontvangen Collecten 5.260        6.452  

Subtotaal 9.676      13.929  

 

 

 Liquide Middelen  

 ING Betaalrekening 33.595      19.526  

ING Kwartaal Spaarrekening 12.033      12.029  

ING Spaarrekening 8.595        8.595  

Kas 49              49  

Subtotaal 54.272      40.199  

 

 

 

 

 

 Totaal Activa 76.747      75.771  
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Passiva 2020 2019 

Eigen Vermogen  

    

Algemene Reserve 41.875      54.552  

Toegevoegd Resultaat Lopend Jaar  2.426        -12.677  

Mutaties Algemene Reserve / Opgeheven bestemmingsreserves -  -  

Subtotaal 44.301      41.875  

 

 

 Bestemmingsreserves  

 Reserve Ondersteunde Personen -  -  

Reserve Voorziening CvD (beroepskracht) -  -  

Reserve DOA -  -  

Reserve Diaconale Projecten -  -  

Reserve Kinderfonds -  -  

Reserve Fietsenfonds -  -  

Reserve MRKA -  -  

Reserve Noodhulp Verblijfsvergunning -  -  

Reserve Kerstpakketten -  -  

Reserve Enveloppen Actie Haven 2.909        2.969  

Subtotaal  2.909        2.969  

 

 

 Totaal Eigen Vermogen 47.210      44.844  

 

 

 Vreemd Vermogen  
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Crediteuren  

 Kortlopende schulden 8.092      8.449  

Langlopende schulden 12.000      14.000  

Rekening Courant VLA 357        1.393  

Subtotaal 20.449      23.842  

   
Vooruitontvangen Bedragen 

  Diaconiebalans en overige-      

Bestemmingsgift VLA leningen -        -  

Subtotaal -        -  

 

 

 
Voorziening oninbare diaconale leningen  9.088      7.085  

 

 

 
Totaal Vreemd Vermogen 29.538      30.968  

 

 

 

 

 

 Totaal Passiva 76.747   75.771    
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Lijst van Gebruikte Afkortingen / Toelichting op namen 
 

1. Alliantie     
De Woningbouwvereniging. 

Toelichting: Van deze woningbouwvereniging huurt de Diaconie de panden Benny 

Goodmanstraat 58 en 60, bestemd voor diaconale opvang van gezinnen. 

  

2. DOA 
Diaconale Opvang Almere 

Toelichting: Op een drietal adressen in Almere vindt Diaconale Opvang plaats. Een 

vijfkamerwoning (Benny Goodmanstraat 60), een tweekamerwoning (Benny Goodmanstraat 

58) en een vijfkamerwoning gelegen aan de Grunewaldstraat 132, bestemd voor de opvang 

van drie alleenstaanden, soms met kinderen (ter beschikking gesteld door een gemeentelid ; 

de ontvangen, bescheiden gebruikersvergoedingen worden doorgestort naar dit 

gemeentelid, dat verder alle kosten draagt).  

 

3. DOW 
Diaconale Opbouwwerker 

Toelichting: De Diaconie Almere heeft een deeltijd-medewerker in loondienst. 

 

4. IHV 
Individuele Hulpverlening 

 

5. KIA 
Kerk In Actie 

 

6. MWLA 
Meubel- en Witgoed Loket Almere 

Toelichting: De Diaconie Almere heeft in het gezamenlijke pand VLA-Diaconaal Centrum een 

loods. Hier worden op grote schaal tweedehands goederen ingenomen en weer uitgegeven. 

 

7. MRKA 
Maatschappelijk Relevante Kerken Almere 
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Toelichting: Binnen MRKA verband werkt de Diaconie Almere samen met een aantal kerken, 

waaronder de RK kerk, de Zuiderpoort Kerk (Christelijk Gereformeerd / Nederlands 

Gereformeerd) en Levend Water (Gereformeerd Vrijgemaakt) 

 

8. PIN 
Projecten in Nederland 

Toelichting: PIN is een Commissie van KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) , een RK 

instelling. 

 

9. PCI 
Parochiële Charitas Instelling 

Toelichting: de RK diaconie. De Diaconie van Goede Rede (kern Haven) is oecumenisch. De 

PKN werkt hier nauw samen met RK. 

 

10. SIOC 
Stichting Interkerkelijk Orientatie Centrum 

Toelichting: SIOC is een fonds dat deel uitmaakt van de Maatschappij van Welstand. 

 

11. VLA 
Voedsel Loket Almere 

Toelichting: Een “Voedselbank” nieuwe stijl. Op de VLA-pas wordt periodiek een toegezegd 

saldo gezet, waarmee kan worden gewinkeld in de VLA supermarkt. 

                                                                                                                                                                            

 

 


