
Verkort Overzicht
Begroting

2019
Rekening

2019
Rekening

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

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
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)

6.000 4.401 4.490
260 107 114

6.400 6.751 7.523
5.100 8.197 7.578

17.760 19.456 19.705

1.050 835 763

1.510 2.894 1.324
1.315 1.175 1.316

952 895 930
400 352 355
500 500 500

2.475 3.148 817
2.250 - -
7.308 9.398 15.364

17.760 19.197 21.369

0 259 -1.664

- 75.154 -
- - -
- 75.154 -

0 75.413 -1.664

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

0 75.413 -1.664
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Korte beschouwing jaarrekening diaconie 2019 
 
 
DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 
 
Rentebaten 
De rente opbrengsten daalden in het boekjaar 2019 verder ten opzichte van 2018. 
 
Bijdragen levend geld 
De bijdragen levend geld zijn in 2019 per saldo ten opzichte van 2018 gedaald met €772,00. 
Met name dede post (vrijwillige) bijdragen en de "overige bijdragen" lagen hieraan ten 
grondslag. De post "collecten uit kerkdiensten" liet daartegenover een stijging zien van          
€ 530. 
 
Diaconale landelijke en wereldwijde doorzendcollecten                                                               

Per saldo zijn de landelijke en wereldwijde collecten ter doorzending in het boekjaar 2019 

ten opzichte van het jaar 2018 met een van totaal € 2.298,00 gedaald. 

Kosten kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten                                                                   

De overige kosten kerkdiensten en catechese lieten in 2019 een totaal aan kosten zien van 

€1.938. 

Het boekjaar 2019 werd afgesloten met een voordelig resultaat van €259,00. (Boekjaar 

2018: nadeligresultaat € 1.664) 
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