
2021 2021 Baten  
Geworven baten 

2020  

Werkelijk 	Begroting 	Werkelijk 

Baten van particulieren 

Baten van bedrijven 

Baten van verbonden organisaties 

zonder winststreven 

Overige baten 

E 161.751 	142.800 	E 154.492 

E 94.563 	 33.808  

E 567.210 	553.500 	542.892 

E 51.465 	E 46.900 E 90.849 

Tidr stichting steun 

Ç.tMessiasbelijdende Joden 

Beknopt Financieel Jaarverslag 2021 

Balans per 31 december 2021 

Activa 2021 2020 	Passiva 2021 2020 

Reserves en fondsen 

Materiële vaste activa 	5.145 	8.235 	- Continuïteitsresetve 	312.900 	214.500 

Bestemmingsreserve 	E 601.134 	E 638.059 
Voorraden 	 E 8.100 E 14.165 

Vorderingen 	 E 12.229 E 5.436 

Langlopende schulden 	 5.403 	5.803 
Liquide middelen 	E 913.240 	E 886.929 	Kortlopende schulden 	 19.277 	56.403 

Totaal E 938.714 	914.765 	Totaal € 938.714 	E 914.765  

Staat van Baten en Lasten 2021 

Som van de baten E 874.989 	€ 743.200 	822.041  

Lasten  
Besteed aan doelstellingen 

2021 	2021 	2020  

Werkelijk 	Begroting 	Werkelijk 

Diaconale ondersteuning 	 E 210.500 	213.500 	E 204.000 

Ondersteuning gemeenten 	 E 178.500 	E 176.000 	176.207 

Toerusting gemeenten in Israël 	 192.000 	224.500 	E 203.000 

Voorlichting in Nederland 	 E 81.503 	E 126.300 	69.030 
Onvoorzien 	 E 	 15.000 	15.000 

Totaal besteed aan doelstellingen € 662.503 	€ 755.300 	E 667.237  

Kosten werving en beheer 

- Wervingskosten 

- Kosten beheer en administratie 

Totaal werving en beheer 

E 26.867 	12.800 	25.483 

E 117.378 	102.600 	E 75.543 

           

€ 144.245 	€ 115.400 	€ 101.026 

Financiële baten en lasten 

 

6.767 	4.700 E 5.232  

Totaal van de lasten 	 E 841.015 	€ 875.400 	€ 773.495 

RESULTAAT 	 € 61.474 	€ -132.200 	€ 48.546 
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Verdeling baten 2021 / 2020 
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Het positieve resultaat van 
2021 is gemuteerd in de Con- 
tinuïteits- en Bestemmings- 
reserves. 
Van elke ontvangen 
Euro in 2021 is €0,76 
(2020: E 0,81) besteed 
aan onze doelstellingen. 

Lasten 
2021  
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Messiasbelijdende laden 

Korte toelichting bij het beknopt financieel jaarverslag 2021 

Aan het begin van eik kalenderjaar is het weer spannend hoe het jaar in financiële zin zal 
gaan verlopen. Natuurlijk is er altijd het vertrouwen dat 'De Heere erin zal voorzien'. In 2021 
hebben we een nieuw donateursinformatiesysteem in gebruik genomen. Jaarlijks worden er 
vele duizenden mutaties via onze bankrekeningen verwerkt tot een overzichtelijke 
administratie. Van daaruit kan de Jaarrekening worden samengesteld. Dat is met ingang van 
2021 wat eenvoudiger geworden met het nieuwe systeem. Een steeds weer terugkerende 
trend is dat in het vierde kwartaal doorgaans de meeste bijdragen worden ontvangen, 
waaronder de opbrengsten van de Israëlzondag in de kerken. Onze inkomsten stegen over 
het hele jaar ten opzichte van 2020 met 6,4% (2020 13,3%). Ook in 2021 mochten we 
legaten ontvangen tot een bedrag van €94.563 (2020: € 32.895). 

De ondersteuning van onze doelen 
zijn in 2021 licht gedaald doordat 
op een van de begrote projecten 
geen bedragen werden uitgekeerd. 
De kosten van voorlichting in 
Nederland waren lager dan begroot, 
omdat veel voorziene activiteiten 
vanwege de coronapandemie geen 
doorgang konden vinden. 
Er konden opnieuw geen scholen-
projecten worden georganiseerd. 
De kosten van beheer stegen door 
niet begrote ICT kosten, hogere af-
schrijvingen en te laag begrote 
accountantskosten. 

De verdeling van de kosten zijn in onderstaande grafiek vergelijkbaar met 2020 
weergegeven. 

Verdeling lasten 2021 / 2020 

De Jaarrekening 2021 is op 12 mei 2022 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. 

Een volledig jaarverslag 2021 kunt u opvragen via: penningmeester©messiasbelijdendejodeninl 
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