
VERKLARING

De (algemene) kerkenraad van de Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat verklaart, dat de
ontwerpjaarrekening van het College van Diakenen over het boekjaar 2021 in samenvatting is
gepubliceerd en gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage is
gelegd.

Nadat de leden van de gemeente in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, is
de jaarrekening vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van bovengenoemde gemeente in de
vergadering van 2 juni 2022.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de ‘Richtlijn begroting en jaarverslaggeving
Protestantse Kerk’ zoals deze is voorgeschreven door het GCBB, het Generale College voor de
Behandeling van Beheerszaken. Indien van toepassing zijn de gegevens van de begraafplaats
gebaseerd op de ‘Richtlijn administratie en financieel overzicht gemeenten/diaconieën met een
begraafplaats’.

De jaarrekening sluit met de volgende totalen:

Balanstotaal
Baten/Inkomsten
Lasten/Uitgaven
Operationeel resultaat
Incidentele baten en lasten
Resultaat verslagjaar
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Resultaat naar Algemene reserve

De (algemene) kerkenraad van bovengenoemde gemeente verklaart dat bovengenoemde
vastgestelde jaarrekening naar waarheid is ingevuld.
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Verklaring administratieve organisatie van de kerkenraad

Afhandeling aanbevelingen n.a.v. eerdere jaarrekeningen en
begrotingen

KRJRK-010 Is kennisgenomen van het controlerapport bij deze jaarrekening? Ja

KRJRK-010-A Zijn er in het controlerapport bij deze jaarrekening aanbevelingen
opgenomen?

Nee

KRJRK-020 Is kennisgenomen van het controlerapport bij de vorige jaarrekening? Ja

KRJRK-020-A Zijn eventueel in het controlerapport bij de vorige jaarrekening geadviseerde
maatregelen opgevolgd?

N.v.t.

KRJRK-030 Is kennisgenomen van de op- of aanmerkingen van het CCBB naar
aanleiding van de begroting of de jaarrekening van het vorige jaar?

Ja

KRJRK-030-A Zijn de eventuele op- en/of aanmerkingen van het CCBB bij de vorige
jaarrekening en/of begroting opgevolgd?

N.v.t.

Administratieve organisatie en interne controle

KRJRK-040 Zijn de werking van taakverdeling en functiescheiding tussen de
penningmeester (betalen) en de boekhouder/administrateur vastgesteld door
de controlecommissie?

Ja

KRJRK-050 Is de werking van de taakomschrijving rond het beheer van de vaste
vrijwillige bijdragen vastgelegd?
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen vaste vrijwillige bijdragen zijn.

N.v.t.

KRJRK-060 Is de werking van de taakomschrijving rond het beheer van de
collectebonnen en/of -munten vastgesteld?
-> Antwoord 'N.v.t.' als er geen collectebonnen en/of -munten zijn.

N.v.t.

KRJRK-070 Is er een beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden bij het
tellen, het maken van telrapporten en het afstorten van collecteopbrengsten?

Ja

KRJRK-080 Hebt u als kerkenraad vastgesteld dat de interne procedures en met name
functiescheiding zijn opgevolgd ?

Ja

KRJRK-090 Zijn degenen die de 'voorgeschreven controle' uitvoeren financieel
deskundigen?

Ja

Exploitatie van kerkelijke centra e.d. en begraafplaatsen

KRJRK-100 Exploiteert u een of meer kerkelijke centra, wijkgebouwen of heeft u andere
activiteiten waaruit inkomsten worden gegenereerd?

Nee

KRJRK-110 Exploiteert u een (kerkelijke) begraafplaats? Nee

Algemene vermogensrechtelijke onderwerpen

KRJRK-120 Is aan uw gemeente een annexe stichting verbonden? Nee

KRJRK-130 Is er een actueel beleidsplan? Ja

KRJRK-140 Is er een plaatselijke regeling? Ja

KRJRK-145 Is een deel van uw vermogen belegd in effecten, vastgoed en/of
(landbouw)grond?

Nee

KRJRK-150 Hebt u een archiefbeheerder? Ja

KRJRK-160 Ligt uw historisch archief opgeslagen onder het beheer van een erkende
archiefbeheerder, zoals bijvoorbeeld streekarchief, gemeente of provincie?

Nee

Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Conceptversie 02-06-2022 18:31 2



Algemene vermogensrechtelijke onderwerpen

KRJRK-170 Zijn er toereikende risicoverzekeringen afgesloten zoals brand- en
inboedelverzekering?

Ja

KRJRK-180 Is de dekking door verzekeringen voor personeel en vrijwilligers voor de
risico's zoals aansprakelijkheid, ongevallen, schade en arbeidsongeschiktheid
toereikend?

Ja

KRJRK-190 Worden na vaststelling van de jaarrekening de verplichte ANBI-publicaties op
uw website geplaatst?

Ja

KRJRK-200 Hebt u in het bestuursverslag in FRIS alle relevante toelichtingen, inclusief
eventuele niet uit de balans blijkende verplichtingen opgenomen?

Ja

KRJRK-999 Aanvullende opmerkingen m.b.t. deze verklaring:

Deze verklaring is onder andere gebaseerd op de volgende conclusies en
aanbevelingen van de op de jaarrekening uitgevoerde controle.

Conclusies en aanbevelingen

CVJRCK-400 Is naar uw mening de verkregen controle-informatie voldoende en geschikt
als basis voor een oordeel over de jaarrekening?

Ja

CVJRCK-410 Is de jaarrekening opgesteld in overeenstemming met de van toepassing
zijnde versie van de 'Richtlijn begroting en jaarverslaggeving Protestantse
Kerk' en geeft deze naar uw oordeel een juiste weergave van de financiële
situatie?

Ja

CVJRCK-420 Zijn er naar uw mening redenen waarom de kerkenraad de jaarrekening niet
zou kunnen vaststellen?

NB: het door de kerkenraad vaststellen van de jaarrekening strekt tot
decharge van de kerkrentmeesters respectievelijk de diakenen inzake het
door hen gevoerde beheer, tenzij de kerkenraad een voorbehoud maakt, of
het classicale college voor de behandeling van beheerszaken nader overleg
wenst.

Nee

CVJRCK-430 Hebt u aanbevelingen voor verbeteringen van de administratie, de
administratieve organisatie en/of de verslaglegging?

Nee

Gereformeerde kerk te Ooltgensplaat
College van Diakenen - Jaarrekening 2021

Conceptversie 02-06-2022 18:31 3


