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ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Vorderingen Vermogen
Vooruitbetaalde bedragen 310 0 Eigen vermogen 35.413 33.259
Overige vorderingen 300 2.450

Liquiditeiten Schulden
Triodos 38.078 36.285 Overige schulden 3.275 5.476

TOTAAL 38.688 38.735 TOTAAL 38.688 38.735

Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle

Balans 31 december 2021

Realisatie 
2021

Begroting 
2021 Afwijking Realisatie 

2019

BATEN € € € €

Bijdragen participerende kerken 2.723 2.450 273 2.950
Bijdragen participerende scholen 11.000 11.000
Activiteiten 500 8.500 -8.000 1.160
Rente baten / giften 0 0 0 0

Totaal baten 14.223 21.950 -7.727 4.110

LASTEN € € € €

Communicatie 1.293 250 -1.043 1.668
Activiteiten 7.349 19.000 11.651 3.913
Bestuur 272 1.000 728 339
Personeelskosten 2.898 1.500 -1.398 3.167
Administratie- en bankkosten 257 200 -57 335

Totaal lasten 12.069 21.950 9.881 9.422

Resultaat 2.154 0 2.154 -5.312

Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle

Staat van baten en lasten 2021
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen  

De activa en de passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De resultaatbepaling 
geschiedt op basis van historische kosten.  

Met ingang van 1-11-2017 is de studentenpastor onder contract van de Hogeschool Windesheim als 
predikant met een bijzondere opdracht. Hogeschool Windesheim, ArtEZ, de katholieke PABO en de 
PKN Dienstenorganisatie zijn in 2017 overeengekomen om vanaf 1 november 2017 een driejarige 
financiële ondersteuning te leveren. De ondersteuning van de PKN is per 1 november 2020 met vijf 
jaar verlengd en tevens verhoogd.  

De ondersteuning door de PKN voor de personele kosten van de studentenpastor worden ontvangen 
en verantwoord bij de Hogeschool Windesheim. Door de verhoging van de ondersteuning door de 
PKN kunnen vanaf 2021 de bijdragen van de beide andere scholen ArtEZ en katholieke PABO worden 
ingezet voor activiteiten van de Stichting Interkerkelijk Studentenpastoraat Hoger Onderwijs Zwolle. 

 

Balans  

Vorderingen  
Het vooruitbetaalde bedrag ad € 310 betreft de huur van ruimte voor de opslag van de storybox voor 
de maanden januari tot en met mei 2022.  
De vorderingen betreffen de bijdragen van de Doopsgezinde Gemeente voor de jaren 2020 en 2021 
ad € 150 per jaar, welke beide in januari 2022 zijn ontvangen. 
  
Liquiditeiten  
Het betreft het saldo van de Triodos bankrekening van de stichting voor € 38.078.  
 
Vermogen  
Het vermogen per 31 december 2021 is de som van het eigen vermogen per 31 december 2020 voor 
een bedrag van € 33.259 verhoogd met het positieve resultaat van alle baten en lasten van 2021 ad  
€ 2.154. Het vermogen bedraagt eind 2021 € 35.413. 
 
Schulden  
De overige kortlopende schulden betreffen diverse kosten van november t/m december 2021 van de 
studentenpastor en de bankkosten van het vierde kwartaal 2020 voor totaal € 1.275.  
Daarnaast is € 2.000 opgenomen als zijnde een vooruit ontvangen bijdrage voor het project ‘Uitzicht’ 
dat vorig was doorgeschoven naar 2021 en nu is doorgeschoven naar 2022. 
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Staat van baten en lasten 2021 
 

Algemeen 
Het resultaat van 2021 is € 2.154. In de begroting 2021 is uitgegaan van een zogenaamde ‘nul- 
begroting’, derhalve een begroting zonder resultaat. Het positieve resultaat wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door het feit, dat als gevolg van de Covid-crisis de activiteiten ofwel niet zijn doorgegaan 
ofwel zijn vervangen door activiteiten die digitaal konden plaatsvinden, zoals podcasts. Zowel de 
kosten als de baten van de activiteiten zijn aanmerkelijk lager dan begroot, hetgeen per saldo tot een 
positief resultaat heeft geleid. Ook het bestuur heeft minder kosten gemaakt dan begroot als gevolg 
van de Covid-crisis. Er zijn wel meet kosten gemaakt voor personele kosten en kosten voor 
communicatie, inclusief kosten PR. Deze kosten zijn met name veroorzaakt door inzet van studenten, 
studiekosten van de studentenpastor en publiciteit via facebook en andere digitale media. Dit in het 
kader van vervangende activiteiten. 

De reguliere activiteiten waren in 2021 zoals hierboven vermeld beperkt van omvang en anders van 
aard. Hieronder en overzicht van de kosten en baten van deze activiteiten. 

 

 
 
Baten  
Opbrengst kerkelijke instellingen: De bijdrage van de kerkelijke gemeenten is € 273 hoger dan 
begroot door een bijdrage van de diaconie van de Waalse gemeente Zwolle ad € 150 en een tweetal 
collecten en wel van de Evangelische Lutherse Gemeente en Doopsgezinde Gemeente Zwolle voor 
totaal € 123. 
 
Activiteiten  
De inkomsten uit activiteiten hebben betrekking op bijdragen voor de projecten zoals vermeld onder 
algemeen. 

 

Lasten 
Communicatie 
De kosten van de communicatie bestaan hoofdzakelijk uit promotiekosten via facebook/instagram en 
kosten van ZOOM, verder enkele kleine kosten, zoals de aanschaf van een banner, visitekaartjes en 
dergelijke. 
 

Omschrijving Kosten Baten Resultaat

€ € €
Podcasts en inzet studenten voor diverse activiteiten 400 -400
Kloosterweekend Zundert 450 300 -150
Kloosterweekend, locatie en consumpties onderweg bij voettocht 385 100 -285
Verkoop bierviltjes 192 50 -142
Bijdrage aan kerkendag 50 50
Lezingen van Het vraagbedrijf en studentencafé 1.050 -1.050
Kerstboom en aankleding kerstboom 498 -498
Bruisweek 320 -320
Voorbereidingen wachtkamer en magazine 102 -102
Storybox 3.952 -3.952
Totaal 7.349 500 -6.849

Activiteiten 2021
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Bestuur 
De bestuurskosten betreffen de bestuursaansprakelijkheidsverzekering (€ 272). 
 
Personeel 
De personele kosten betreffen studiekosten van de studentenpastoor (€ 1.410), kosten voor 
deelname aan een landelijk overleg studenten pastores en lidmaatschap (€ 250) en reis- en 
verblijfkosten plus telefoonkosten voor de studentenpastor en de studenten (€ 1.208). 
 
Administratie en bankkosten 
In de kosten van de administratie is in 2021 € 100 opgenomen voor enige kleine kantoorartikelen. De 
bankkosten bedragen circa € 39 per kwartaal, totaal voor 2021 € 157. 
 
 


