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Rustplek Nederland  
Financiële verantwoording 2020 
Datum: april 2021 
 

Een kamer in een gastvrij huis om even tot rust te komen 

“Wij, de sterken, moeten de zwakken in hun kwetsbaarheid helpen en  

niet ons eigen belang dienen.” (Romeinen 15:1) 
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De Rustplek Nederland heeft het financiële jaar 2020 afgesloten met een positief resultaat. Het 

positieve resultaat bedroeg €3.052 en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Inkomsten 
De inkomsten zijn hoger dan begroot. Dit komt met name door de niet begrote bijdrage vanuit lokale 

Rustplekken. Medio 2020 is besloten om een aantal taken, met name ten aanzien van de website, te 

beleggen bij de landelijk stichting en de lokale stichtingen hiervoor een jaarlijkse vergoeding af te 

laten dragen (die afhankelijk is van hun inkomsten over dat jaar). In 2020 had deze regeling 

betrekking op Rustplek Amersfoort.  

Project Rustplek Leusden 
Het is goed op te merken dat een deel (ruim €2.000) van de inkomsten ten aanzien van de Rustplek 

Leusden zijn gereserveerd voor 2021. Vanwege het coronavirus is de ontwikkeling van deze Rustplek 

langzamer gegaan dan gehoopt.  

Na een brief aan alle kerken heeft de PGL – de protestantse gemeente Leusden – aangegeven het 

project te omarmen en op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Naast een financiële bijdrage 

zijn twee leden van de kerkenraad actief betrokken in deze opbouwfase, aangevuld met een derde 

Leusdenaar van de Baptistengemeente Amersfoort. Andere kerken in Leusden hebben hun 

ondersteuning op gebied van communicatie toegezegd en we hebben een klein aantal gastgezinnen 

kunnen werven.  

Onze doelstellingen voor 2020 hebben we hiermee niet bereikt. We hebben meer gastgezinnen 

nodig en een zorgcoördinator die Leusden goed kent en verbindend kan werken. Deze 

werkzaamheden worden nu in 2021 en indien nodig in aangepaste vorm uitgevoerd. 

Kosten 
De totale kosten zijn iets lager dan begroot. De loonkosten zijn lager doordat er, vanwege het 

coronavirus, minder is gedaan in het kader van de ontwikkeling van de Rustplek Leusden. De kosten 

voor de website zijn daarentegen hoger. Dit hangt samen met het eerder genoemde besluit om de 

website door de landelijk stichting te laten beheren en de kosten ook voor rekening van de landelijke 

stichting te laten komen. Deze kosten moeten uiteindelijk grotendeels gedekt worden door bijdragen 

van de lokale stichtingen. 

https://pgleusden.nl/
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Balans 

 

Kascontrole 
Michel Bloemendaal heeft een kascontrole uitgevoerd . Ik heb op 18 maart naar de boekhouding en 

de balans en resultaten gekeken van De Rustplek Amersfoort en De Rustplek Nederland. Ik heb een 

aantal op- en afboekingen gecheckt en de onderliggende stukken. Matthijs heeft verteld hoe de 

boekhouding tot stand is gekomen. Ik verklaar dat de boekhouding volledig verantwoord is. 

Matthijs Goedvolk (Penningmeester) 

 

Realisatie Begroting Realisatie

Inkomsten 2019 2020 2020

Giften € 360 € 2.500 € 2.290

Subsidies (RP Nederland) € 2.000 € 1.875

Subsidies (RP Leusden) € 1.925 € 4.000 € 4.320

Overige bijdragen (collectes) € 8.150 € 1.500 € 1.510

Bijdrage andere Rustplekken € 2.500

Totaal € 10.435 € 10.000 € 12.495

Uitgaven

Loonkosten 5.509€        5.500€        3.341€        

Administratie- en bankkosten 111€            250€            124€            

Communicatie (excl. website) 250€            48€              

Website/internet 777€            3.500€        5.237€        

Overige kosten 500€            694€            

Totaal 6.397€        10.000€      9.444€        

Resultaat 4.038€        -€            3.052€        


