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Toelichting op jaarcijfers 2018 Diaconie

De lasten bedroegen € 121.008 waardoor er een negatief saldo resteert van € 13.569. 

Voor de financiële bijdragen is de diaconie de gulle gevers zeer erkentelijk. 

In 2018 is de diaconie een veranderingsproces ingegaan.                                                                     

De thema's zijn:

De geografische verhouding van de besteding van de gelden naar plaatselijk -  regionaal/provinciaal/landelijk - wereldwijd was 35% - 22% - 43%. 

een minimum terug zouden lopen en de baten derhalve nagenoeg geheel uit bijdragen levend geld zouden bestaan.                                                                            

In de begroting 2018 was reeds aangegeven dat de bijdrage uit rentebaten en dividenden in 2018 tot  

Dit is geheel uitgekomen. Van de totale inkomsten € 107.439 is € 102.749 uit levend geld gekomen.                                           

Door een bedrag van € 9.000 te onttrekken aan de voorzieningen behoeft er slechts € 4.569

ten laste van het vermogen geboekt te worden. 

Met de ontvangen financiële bijdragen heeft de diaconie zowel dichtbij als ver weg mensen in nood kunnen bijstaan. 

 We zijn gestart met het benoemen van een zevental actuele thema's. Deze thema's zijn gebaseerd op

 de Werken van Barmhartigheid. Hieromheen zijn teams gevormd.

Vanuit deze thema's wordt aan diverse projecten een (financiële) bijdrage geleverd. 

De gedachte achter deze opzet is dat het duidelijk moet zijn voor de gemeente wat de diaconie doet. 

Hierin zijn alle ontwikkelingen verwerkt. 

In 2019 zal het proces verder worden ingebed. In 2019 zal tevens het beleidsplan 2019 - 2022 worden 



Soli Deo Gloria

Uw college van diakenen

Balans per 31 december

2018 2017

ACTIVA

Vaste activa 361,429€    378,144€    

Kortlopende vorderingen 9,560€        11,572€      

Liquide middelen 378,776€    402,599€    

TOTAAL ACTIVA 749,765€    792,315€    

PASSIVA

Vermogen 670,947€    675,516€    

Fondsen en voorzieningen 40,495€      71,720€      

Nog te betalen bedragen 38,323€      45,079€      

TOTAAL PASSIVA 749,765€    792,315€    



Staat van baten en lasten

Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017

BATEN 98,322€      107,439€    124,697€         

LASTEN

Lasten overige onroerende zaken 1,000€        531€           515€                

Verplichtingen andere organen 10,720€      10,145€      10,257€           

Kosten beheer en administratie 8,230€        8,167€        7,899€             

Rentelasten 900€           478€           1,465€             

Diaconaal werk plaatselijk 33,565€      35,569€      45,493€           

Diaconaal werk reg./prov./land. 21,000€      22,374€      32,285€           

Diaconaal werk wereldwijd 37,000€      43,744€      63,910€           

TOTAAL B 112,415€    121,008€    161,824€         

SALDO A -/- B 14,093-€      13,569-€      37,127-€           

Toevoegingen/Onttrekkingen aan fondsen/voorzieningen 9,000€        9,000€        6,000€             

Overige baten en lasten -€            -€            -€                

TOTAAL C 9,000€        9,000€        6,000€             

RESULTAAT "NORMALE EXPLOITATIE" 5,093-€        4,569-€        31,127-€           

RESULAAT A -/- B -/- C
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