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Verslag van het college van diakenen
Toelichting op de begroting 2020:

Totaal baten is 29.870; totaal lasten is 35.700, tekort dus van 5.830. Dit is een bewuste keuze 
omdat de diaconie een flink vermogen heeft van ruim 60.000.
In deze baten en lasten is een groot bedrag aan doorzendcollecten opgenomen van 24.000. Dit 
bedrag wordt dus ontvangen, maar ook weer afgedragen.
Totale inkomsten voor de diaconie aan rente/giften/collecten is 5.000 euro.

Totale uitgaven van de diaconie kunnen onderverdeeld worden in kosten voor:
- Kerkdiensten, quotum en beheer: 4.300;
- Plaatselijk en regionaal diaconaal werk: 6.750. Dit jaar wat hoger gezien een reserve/
garantstelling opgenomen voor de diaconale jongerenreis naar Moldavië;
- Er is een verwachte opbrengst voor noodhulp opgenomen van 2.000, omdat de diaconie dit
verdubbelt is er een extra afdracht van 2.000 voorzien.
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Verkort Overzicht
Begroting

2020
Begroting

2019
Rekening

2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

870 1.075 975
5.000 5.250 6.472

24.000 24.500 22.475
29.870 30.825 29.922

400 750 185
1.800 1.750 1.791

600 450 571
150 125 143

3.750 8.500 2.109
3.000 18.000 19.973
2.000 8.500 6.218

24.000 - -
35.700 38.075 30.990

-5.830 -7.250 -1.068

- - -
- - -
- - -

-5.830 -7.250 -1.068

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

-5.830 -7.250 -1.068
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