Financieel verslag over 2020
van de Stichting
‘Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk’

OMZIEN NAAR ELKAAR

Fondsgegevens:
Het fonds is te bereiken per mail via: diaconieschalkwijk@gmail.com
en via het telefoonnummer van het Parochiecentrum: 023-5330528
Kamer van Koophandel nummer: 34198941
Bank rekening nummer: 41 25 22 152
IBAN rekening nummer: NL22ABNA0412522152
Fiscaal nummer: 8156.08.810

Het fonds is sinds 29 oktober 2002 actief, onder de geregistreerde naam:
Stichting ‘Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk’.
Het doel van het fonds is: het verwerven en beheren van geldmiddelen
ten dienste van het ondersteunen van individuen die in financiële nood
zijn geraakt, waar andere instanties dit niet (meer) doen. Deze hulp kan
individueel zijn of in de vorm van projecten en is in eerste instantie
bedoeld voor inwoners van Haarlem Schalkwijk.
Gedurende het jaar wordt er viermaal gecollecteerd tijdens kerkdiensten
van de Parochiegemeenschap Schalkwijk. Twee collecten zijn bedoeld
voor individuele hulp; de andere twee collecten zijn gericht op een
specifiek, diaconaal doel. Daarnaast bestaan de geldmiddelen uit giften,
bijdragen en andere baten, evenals opbrengsten uit vermogen (rente).
Het bestuur bestaat uit:
Joop Boelsma, voorzitter.
▪
Jacqueline Splinter, secretaris.
▪
Marie-José, penningmeester.
▪
Gerard Kortekaas, adviserend lid.
▪
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding, anders dan voor gemaakte
kosten ten behoeve van het fonds, tegen overlegging van een
betalingsbewijs.
Dit is het achttiende verslag van de stichting dat beschikbaar is voor
geïnteresseerden. In de verslagperiode heeft het fonds €. 6.628,09
ontvangen en is er voor een bedrag van €. 8.493,34 uitgegeven. In de
financiële verantwoording wordt een en ander nader toegelicht.
De financiële gegevens zijn gecontroleerd door de kascommissie,
bestaande uit mevrouw K. Muller en de heer P. van der Velde.

FINANCIEEL OVERZICHT 2020
INKOMSTEN
COLLECTEN

BESTEMMING

935,79 INDIVIDUELE NOOD

2.040,00

GIFTEN

5.685,70 ZOMER PROJECT

1.615,00

RENTE

6,60 KERSTACTIE

3.432,56

DIVERSEN

0,00 ANTONIUS KOOKT
VOEDSELBANK

250,00

KARRENWIEL

841,52

ONKOSTEN

254,26

NEGATIEF SALDO
TOTAAL

60,00

6.628,09 TOTAAL

-1.865,25
6.628,09

Het negatieve resultaat ad. €. 1.865,25 is onttrokken aan de reserve.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
ACTIVA
BANK
SPAARREK ABN AMRO
SPAARREK SNS

KAS

LENING u/g

TOTAAL

999,06 RESERVE

PASSIVA
22.658,22

6.097,19
14.001,97 VOORZIENING

160,00 BESTEMMINGSFONDS

1.400,00 SCHULDEN KORT

22.658,22 TOTAAL

0,00

0,00

0,00

22.658,22

Toelichting:
Inkomsten
De opbrengst uit de collecten bedraagt €. 935,79 en is duidelijk lager dan
in het verleden. Dit is het gevolg van de beperkte mogelijkheden tot het
bijwonen van de kerkdiensten ten gevolge van de corona pandemie.
Aan giften is in totaal €. 5.685,70 ontvangen. Dit bedrag is lager dan het
voorgaande jaar.
De renteopbrengst is door een rentevergoeding van nagenoeg 0% ten
opzichte van vorig jaar verder gedaald en zo goed als nihil.
Bestemming
Individuele hulp
In dit verslagjaar is individuele hulp verstrekt aan 187 personen,
waaronder 52 kinderen. Het aantal van 187 personen is inclusief de
financiële hulp in het kader van het Zomerproject en de Kerstactie. De
uitgaven van het Zomerproject en de Kerstactie zijn verantwoord onder
genoemde hoofden.
De individuele hulp betreft uitgaven die noodzakelijk zijn voor het eerste
levensonderhoud. Deze hulp heeft dit jaar vooral in de vorm van een
geldelijke bijdrage plaats gevonden. Parochianen kunnen tevens bijdragen
in de vorm van huishoudelijke producten. Daarnaast hebben we
bijgedragen in de kosten van een dure behandeling van een ziekte en
hebben we een gezin ondersteund met een bijdrage in zwemlessen voor
hun kinderen. Eén gezin hebben we geholpen met de aanschaf van een
nieuw bed; een ander gezin konden we helpen met het aflossen van een
lening.
Tot slot hebben we een eenmalige tegemoetkoming in de legeskosten
gegeven voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor een ouder
met drie minderjarige kinderen.
Dit alles is mogelijk geweest dankzij de giften die het fonds ontvangt. Het
is fantastisch dat de Diaconie zich geruggesteund weet door parochianen
die daadwerkelijke hulp verlenen.

Bij het geven van hulp geven we de voorkeur aan het verstrekken van een
renteloze lening. Met het verstrekken van een lening wordt immers de
directe financiële nood gelenigd, maar blijft de verantwoordelijkheid bij
diegene die om de hulp vraagt. In 2020 zijn er vier nieuwe leningen
verstrekt.
Een enkele keer worden in plaats van een lening, huishoudelijke goederen
gekocht; soms worden deze aangeboden door parochianen. Tevens wordt
af en toe hulp geboden in de vorm van administratieve ondersteuning,
zoals het helpen invullen van belastingaangiften.
Zomerproject
Ondanks de situatie rondom het coronavirus in 2020 is er in de zomer voor
33 mensen die een financiële ondersteuning kunnen gebruiken, een bezoek
aan Artis mogelijk gemaakt. Een groot aantal parochianen heeft daartoe
Artiszegels gespaard bij Deka supermarkt.
Acht personen waren aan huis gebonden, maar zijn niet vergeten. Hiermee
hebben we 41 personen blij kunnen maken, waaronder 18 kinderen. Het
Zomerproject heeft dit jaar in totaal €. 1.615,00 gekost.
Kerstactie
Ook de Kerstactie kon dit jaar doorgang vinden. Parochianen hebben zich
opnieuw ingezet om levensmiddelen voor het kerstpakket naar het
parochiecentrum te brengen. Daarnaast ontving het fonds ook diverse
geldelijke bijdragen. Uiteindelijk konden we in de week vóór Kerstmis op
22 adressen een pakket brengen. Daarnaast is er een attentie bezorgd op 77
andere adressen. In totaal bereikten we zo 135 mensen, waaronder 28
kinderen, waar de pakketten bijzonder welkom waren. Naast de
levensmiddelen is in de meeste gevallen ook een enveloppe met inhoud
meegegeven. De totale kosten van de Kerstactie bedroegen dit jaar
€. 3.432,56.
Antonius kookt
Deze stichting verzorgt in Schalkwijk maaltijden tegen een lage prijs voor
mensen die het niet breed hebben. Door ziekte van de eigen koks hebben
we de stichting een eenmalige donatie van €. 600,00 toegezegd voor het
voor de duur van het jaar tijdelijk aantrekken van een professionele kok,
zodat de maaltijdverstrekking niet verder in gevaar zou komen. Als gevolg

van de uitbraak van corona is de kok maar een paar keer ingezet, waardoor
de uiteindelijke donatie in 2020 lager is uitgevallen (€. 60,00).
Voedselbank
Het thema voor het diaconale weekend in november 2020 was de
Voedselbank met als doel het werk van deze stichting onder de aandacht te
brengen en te ondersteunen. De opbrengst van de collecte voor dit doel
bedroeg €. 219,20. Dit bedrag is door het fonds tot €. 250,00 aangevuld en
overgemaakt naar de stichting.
Karrenwiel:
Bezoekersgroep Karrenwiel verzorgt sinds een aantal jaren het verzenden
van verjaardagsbrieven aan 75-jarigen en verjaardagskaarten aan mensen
die 80 jaar of ouder worden. Het fonds vergoedt de kosten hiervan.
In 2020 is daarnaast extra aandacht besteed aan de oudere parochianen die
door de situatie rondom het coronavirus nog meer alleen thuis zaten en
geen bezoek konden ontvangen. In het voorjaar zijn ruim 300 kaarten
rondgebracht om hen een hart onder de riem te steken. Met kerst is de actie
herhaald, met dit verschil dat de kaarten per post verzonden werden. De
kosten bedroegen dit jaar €. 814,52.
Onkosten:
Het bedrag aan onkosten ad. €. 254,26 bestaat voor €. 55,99 uit kosten
gemaakt voor attenties en voor het overige deel (€. 198,27) uit bank- en
administratiekosten.

Namens het bestuur van de Stichting
‘Parochieel Diaconaal Fonds Schalkwijk’
Marie-José Funcken
Penningmeester

Uw gift en de belasting:
Het fonds is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Het fonds voldoet ook aan de met ingang van
januari 2014 geldende verscherpte eisen van de belastingdienst. Giften aan
het fonds zijn daardoor – binnen bepaalde grenzen – aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.
Uw gift is zonder beperkingen volledig aftrekbaar voor de belastingdienst,
indien u een overeenkomst aangaat met het fonds voor een periode van 5
jaar.
De formulieren voor een periodieke gift zijn te vinden op de site van de
belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of opvraagbaar bij het
parochiecentrum.
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