
2 Verslag van het college van diakenen
De diaconie heeft in 2019 iedere maand vergaderd met uitzondering van juli en augustus (10x).

In de vergaderingen werden vaste punten besproken als:

• hulpvragen
• aandachtspunten voor 2019 en 2020 en hiervoor acties uitgezet
• financiële zaken doornemen indien noodzakelijk
• organisaties uitnodigen om te horen hoe zaken verlopen (inloophuis - HWK -

straatpastoraat - IWA

Opbrengsten en Baten

De opbrengsten uit landerijen is met bijna €5k gedaald t.o.v. 2018.
Bepaalde pachten zijn naar beneden gegaan, zoals wettelijk wordt bepaald. Voorts waren er geen
extra opbrengsten vanuit extra verhuur van land voor bijvoorbeeld bollenteelt of bloemkool of
dergelijke. Daarnaast was in 2018 een extra opbrengst uit onroerende zaken a.g.v. verhuur van
De Regenboog aan de school.

Opbrengsten rente, dividenden en beleggingen zijn gedaald. De rente staat historisch laag en er
zijn geen andere aandelen - beleggingen bij gekomen (€3k gedaald).

Door te zenden collecten lag op een gelijk niveau met 2018 (€12k).

De vrijwillige bijdrage vanuit de gemeente lag p een gelijk niveau van 2018 (€ 26k). Dit betrof
zowel zending (missionaire werk) als diaconie in eigen gemeente.

uitgaven en kosten

Kosten over niet kerkelijke eigendommen lagen lager a.g.v. minder belastingen betalen. De
landinrichtingsrente was €1.5k lager dan 2018.

De kosten voor kerkdiensten en kerkelijke activiteiten nagenoeg gelijk gebleven aan 2018.
Verplicht bijdrage (Quotum aan PKN) is iets gestegen en wordt bepaald door de synode (+€0.65k)

Diaconale ondersteuning plaatselijk/landelijk is met € 2k toegenomen t.o.v. 2018.
In 2019 is er meer uitgegeven aan ondersteuning van hulpvragen via (veelal) het HWK en KKG.
We hebben een van de pachters van onbebouwde gronden ondersteund met het betalen van een
rapportage om zijn bedrijfsvoering verder door te lichten. Dit was omdat de pachter de afgelopen
decennia had laten zien dat hij echt alle zeilen bij moest zetten om rond te komen en dus zijn
pacht ook te betalen. M.b.v. dit onderzoek kunnen zij verdere plannen maken hoe nu verder
(kosten €3.7k).

Diaconaal werk wereldwijd
Aangezien veel van de collecten wereldwijd zijn en de collecten worden verdrievoudigd zijn hier
de kosten beduidend toegenomen.
Totaal wereldwijde collecte bedroegen €8.5k en totaal is er ruim €26k naar organisaties
overgemaakt. Een aanvulling van €17.5k. In 2018 was deze bijdrage €6.4k.

De totale afdracht van collecte was nagenoeg gelijk aan 2018 (€22k).
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Samenvattend
Uiteindelijk is een groot deel van de begroting gehaald en zijn vele organisatie (regionaal/landelijk
en wereldwijd) ondersteund met de giften die diaconaal zijn verkregen als ook de opbrengsten die
zijn ontvangen uit "dood geld".

Er is uiteindelijk €2.66k meer uitgegeven dan is ontvangen.
Dit verschil is ten laste van de algemene reserve gebracht.
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