
Financiële verantwoording 2021 

In 2020 het corona jaar, maar ook in 2021 hebben we te maken met corona, gelukkig zijn onze 

donateurs ons ook na deze hele lange periode niet vergeten, 

Het Pronkjewailpad, een populaire langeafstand wandel- en fietsroute opent in april 2021 een 

Oostroute (200 km) deze voert onder andere langs de Eemshaven en Oosteinde met ’t Nijkerkje als 

onbemande stempelpost. 

In september versoepelen de regels en is het mogelijk om de Theatergroep PEERD een podium te 

bieden in combinatie met het muziektheaterstuk HAIM dat in de Eemshaven speelt. In ’t Nijkerkje is 

een foto expositie te zien met werk van Dirk Jan Visser uit het boek Voorland Groningen. De 

tentoonstelling laat het conflict zien tussen het willen behouden wat er is, “wat altied west het” en 

vernieuwing. De Culturele Fietstocht en Tocht om de Noord gaan in september ook langs ’t Nijkerkje. 

In oktober 2021 is het 175 jaar geleden dat ’t Nijkerkje gebouwd is, dit hebben we feestelijk gevierd 

met onze donateurs en begunstigers van de Liudger Stichting. Daarna opnieuw een lockdown. De 

traditiegetrouwe kerstavonddienst was dit jaar dan ook online. 

Begin maart is er gestart met de herinrichting van de kerktuin, totale kosten € 40.000, -- van dit 

bedrag is € 32.000, - wat neerkomt op 80% van de totale kosten, door de provincie voorgefinancierd.  

In december 2021 is er ongeveer 80% gerealiseerd en ook betaald en daarmee niet terug te vinden in 

het financiële overzicht.  

De donateurs, de papiercontainer, verhuur van de ’t Nijkerkje, een financiële bijdrage van het Oranje 

Fonds en Rabobank zorgden ervoor dat we een positief jaar achter de rug hebben. De herdruk van 

het boek Oosteinde laat helaas een negatief resultaat zien, in de loop van de tijd hopen we dit weer 

terug te verdienen. 

 Inkomsten Werkelijk Begroting  Uitgaven Werkelijk Begroting 

  2021 2022   2021 2022 

 Donaties 
   
2.757,50  

   
3.000,00   Bankkosten 

      
119,39       120,00  

 Omzet boeken/kaarten/etsen      243,20       200,00   Verzekeringen/belastingen 
   
2.516,39  

   
2.600,00  

 Opbrengst programma's      899,10       800,00   Overige algemene kosten        50,00       500,00  

 Opbrengst verhuur      676,80       500,00   Gas water en elektra 
   
1.300,89  

   
1.750,00  

 Schenkingen CQ subsidie      667,70       500,00   Onderhoud inventaris 
      
754,68       200,00  

 Rente          5,06           5,00   

Klein herstel en inkoop 
catering 

      
360,19       500,00  

 Opbrengst oud papier      813,16       800,00   Onderhoud onroerende zaken        50,00       500,00  

     Herdrukken boeken 
   
2.149,99              -    

 Totaal 
   
6.062,52  

   
5.805,00   Totaal 

   
7.301,53  

   
6.170,00  

        

        

 Resultaat -1.239,01 -365,00  Resultaat -1.239,01 -365,00 

 


