
 

Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie     

    

 begroting rekening rekening 

 2021  2020 2019  

    

baten    

    

Opbrengsten uit bezittingen € - € - € - 

Bijdragen kerkleden € -13000 € -20389 € -13470 

    

Totaal baten € -13000 € -20389 € -13470 

    

lasten    

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en 

wereldwijd) € -8930 € -9335 € -9025 

Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € - € - € - 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € -1920 € -8657 € -4041 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € - € - € - 

Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen € - € - € - 

Salarissen (evt. diaconale medewerkers.) € - € - € - 

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € -2150 € -279 € -448 

    

Totaal lasten € -13000 € -18271 € -13510 

    

Resultaat (baten - lasten) € -0 € -2118 € --/-94 

    

 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 

inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage 

voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of 

geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De 

opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie. 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel 

plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en 

doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen 

organisatie  

(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het 

landelijke diaconale werk van de kerk. 

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en 

beheer van de diaconale bezittingen. 


