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  Totaal exploitatie   

          

    begroting  begroting rekening 

    2017 2016 2015 

  baten       

          

80 baten onroerende zaken €          16.000   €          16.000   €           13.378  

81 rentebaten en dividenden €              209   €           1.209   €                253  

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen €                   -   €                  -   €                    -  

83 bijdragen levend geld €            6.300   €           6.450   €             6.819  

84 door te zenden collecten €            8.700   €           7.900   €             8.351  

85 subsidies en bijdragen €                   -   €                  -   €                    -  

  totaal baten €          31.209   €          31.559   €           28.801  

          

  lasten       

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €                   -   €                  -   €                    -  

41 lasten overige eigendommen en inventarissen €            1.500   €           1.450   €             1.500  

42 afschrijvingen €                   -   €                  -   €                    -  

43 pastoraat €                   -   €                  -   €                    -  

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. €                   -   €                  -   €                    -  

45 verplichtingen/bijdragen andere organen €            2.400   €           2.500   €             2.218  

46 salarissen €                   -   €                  -   €                    -  

47 kosten beheer, administratie en archief €              800   €              600   €                794  

48 rentelasten/bankkosten €              390   €              240   €                379  

50 diaconaal werk plaatselijk €          13.300   €          12.400   €           11.822  

51 diaconaal werk regionaal €            4.700   €           6.240   €             3.377  

52 diaconaal werk wereldwijd €            7.500   €           7.000   €             7.343  

  totaal lasten €          30.590   €          30.430   €           27.433  

          

  Saldo baten - lasten €              619   €           1.129   €             1.368  

          

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen €                   -   €                  -   €                    -  

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen €                   -   €                  -   €                    -  

56 streekgemeenten €                   -   €                  -   €                    -  

57 aandeel in lasten federatie €                   -   €                  -   €                    -  

58 overige lasten en baten €             -500   €          -1.000   €               -507  

  totaal €             -500   €          -1.000   €               -507  

          

          

  Resultaat €              119   €              129   €                861  



     

 

Toelichting  begroting 

 

Baten: 

De begroting voor 2017 gaat uit van een globale 30.000 euro. De diaconie krijgt elk jaar inkomsten uit 

zowel de pacht van onze landerijen als ook uit de collecten voor de diaconie( 1ste collecte in de dienst 

geschat op 6300 euro). Zouden we geen pachtopbrengsten hebben dan zouden we ook minder te 

besteden hebben voor onze diaconale taak! Na een verhoging van de pacht in 2016 verwachten we 

een zelfde opbrengst in 2017(16000 euro). 

Daarnaast wordt er nog een klein bedrag ontvangen aan rente en enkele rentende aandelen(zoals 

het Lichtpunt).Door de lage rentestand loopt dit terug. 

Tot slot: de bedragen van een groot aantal uitgangscollecten worden doorgestuurd aan betrokkenen 

zoals Kerk in Aktie, Werelddiaconaat en de jaarlijkse 

oproep in april om een extra bijdrage voor het Missionair Diaconaal Aandeel (MDA). 

 

Lasten: 

De diaconie bezit landerijen en daarvoor moet je als eigenaar waterschapsbelasting betalen. De 

diaconie van de PKN-Oosterwolde is onderdeel van de landelijke PKN-kerk. Elke lokale kerk draagt 

enkele procenten bij aan het voortbestaan van de landelijke kerkorganisatie het zgn quotum(2400). 

Onze diaconie is abonnee op een aantal bladen zoals Diakonia .Daarnaast betalen we ook de 

abonnementen voor de kinderkerk en soms ook het materiaal bij een speciale  actie(denk aan de 40-

dagen tijd rond Pasen). 

Wie een bankrekening heeft krijgt te maken met de kosten voor het bankverkeer. Dat geldt ook voor 

de diaconie. Meestal worden er elke zondag drie collectes gehouden.  Van de gelden die op deze 

wijze worden verkregen denken we 13.300 euro nodig te hebben voor het plaatselijk diaconaal werk. 

Dan kan men denken aan activiteiten voor ouderen,specifieke hulpvragen en de bloemen(bij 

ziekenbezoek). Daarnaast zijn er nog tal van grote en kleine projecten die op landelijke schaal 

worden verzorgd. Wij sluizen het geld door. Daarboven kennen we ook nog de wereldwijde diaconale 

projecten. 

Tot slot trekt de diaconie nog geld uit voor de instandhouding van de kerk-tv(500 euro). 

 

Resultaat: 

Voor 2017 rekenen we op een klein positief saldo(119 euro). 

                                                                                                                                                         Namens de 

diaconie  Douwe Dijkstra  

 

 


