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A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Diaconie van de Protestantse Gemeente te Borne 
  

RSIN/Fiscaal 
nummer:   

824124923 

Website adres:   www.pgborne.nl 

E-mail:  diaconie@pgborne.nl 

   

  

  

  

  

  

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 
lid 2 van de kerkorde. 
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar 
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde 
artikel X lid 3).  
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, 
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en 
andere onderdelen van deze kerk, zoals de diaconie. 
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in 
Nederland. 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat 
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit 
kerkgenootschap behoren, zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie 
van de Protestantse Gemeente te Borne.  
 

B. Samenstelling bestuur. 
 
Het College van diakenen telt 5 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële 
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot 
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  
 
 

C. Doelstelling/visie. 
 
Haar doelstelling is: 

• Een open oog voor kwetsbare mensen en mensen die onrechtvaardig worden behandeld 
binnen en buiten de gemeente en binnen en buiten de stad en landgrenzen 

• Bijdrage leveren aan het vorming en uitvoering van het beleid van de PGB 

• Verantwoordelijk voor het bij elkaar brengen, beheren en besteden van de diaconale 
gelden 

• Zie ons activiteiten-/beleidsplan.  
 

 

  

http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
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D. Jaarverslag. 

Op de website www.pgborne.nl vindt u het jaarverslag van de diaconie van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

F. Verslag Activiteiten. 

De activiteiten van de diaconie zijn er op gericht oog en oor te hebben voor de kwetsbare 

mensen binnen en buiten haar kerkelijke gemeente. In het voornoemd activiteitenplan en in het 

jaarverslag vindt u hiervan een weergave. 

Het activiteitenplan is in grote lijnen onderdeel van het algemene beleidsplan van de Protestantse 

gemeente Borne en in die vorm ook te vinden op de website van de kerk. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:  

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom 

rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 

voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

 

 

Baten en Lasten – diaconie     

    

   begroting  rekening rekening 

  2018 2018 2017 

        

baten       

        

 Opbrengsten uit bezittingen  €        1.080  €          425  €            556 

 Bijdragen gemeenteleden  €      23.460  €    31.786  €      24.304 

                

Totaal baten   €      24.540                         €    32.211  €      24.860 

        
 
 
    

       

http://www.pgborne.nl/
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lasten    

 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €       22.500  €       32.756  €      28.790 

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

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €    €    €  

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         1.700  €         1.713  €         1.746 

 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €            984  €            984  €            984 

 Salarissen (koster, organist e.d.)  €    €     €   

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €            865  €            730  €            926 

               

Totaal lasten   €       26.049  €       36.182  €       32.446 

        

Resultaat (baten - lasten)  €        -1.509  €        -3.971  €        -7.586 

 

Toelichting 

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. In Borne 

gebeurt dit via collectes in diensten en via giften en via een oproep in de plaatselijke folder van 

de actie Kerkbalans. 

In het verleden zijn er aan de diaconie legaten nagelaten, daardoor en door het samengaan van 

de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk is het vermogen gestegen. Er is vanaf 2011 

jaarlijks een vermogensafbouw van ongeveer 3000 begroot, welke afbouw in 2017 opnieuw is 

bekeken en is het besluit  genomen om nog door te gaan met de vermogensafbouw van 

ongeveer 3000 per jaar. De bedoeling is dat dit bedrag besteed wordt aan de kerkelijke én 

maatschappelijke activiteiten zoals behoren bij de doelstelling, hierboven genoemd. 

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 bijdragen voor het in stand houden 

van het landelijke diaconale werk van de kerk. 

Onder lasten beheer en administratie zijn tevens de kosten van -drukwerk, -financiële 

administratie en wettelijke aansprakelijkheid verzekering opgenomen. 
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Jaarverslag 2018 van de Diaconie Protestantse gemeente, Borne. 

Algemeen  

Het werk van de diaconie speelt zich van oudsher zoveel mogelijk af ‘in het verborgene’. Daar 
waar het gaat om individuele hulp is dat nog steeds het geval. Wanneer de Diaconie 
daadwerkelijke hulp moet bieden, zoekt zij meer en meer de samenwerking met andere spelers 
op dit vlak en zij kijkt over de grenzen van de eigen geloofsgemeenschap heen. Samen is er meer 
te bereiken en samen kan er ook gezorgd worden dat hulpvragers op de eerste plaats geholpen 
worden. Die samenwerking vinden we vooral bij onze medekerkgenootschappen en het 
algemeen maatschappelijk werk.  

Het werken met diaconaal medewerkers is ook in 2018 een hele prettige aanvulling voor de 
diakenen om diaconale taken te kunnen blijven uitvoeren. De diaconale medewerkers zijn 
onmisbaar, door hun inzet kan de diaconie meer daadwerkelijke hulpverlenen.  

De diaconale bezetting  

De jeugddiaken is gestopt en kon niet vervangen worden. De bezetting binnen de diaconie is 
daarmee in 2018: 5 diakenen, 1 notulist/secretaris en 5 diaconale medewerkers.  

Onze activiteiten nader belicht  

1. Twenteweek NW. Hydepark te Doorn 

De gezamenlijke diaconieën in Twente hebben evenals voorgaande jaren de Twenteweek in het 
NW. Hydepark, voorheen Roosevelthuis, te Doorn georganiseerd. Deze week is bedoeld om 
mensen, die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan, een mooie week aan te bieden. 
Dankzij de inzet van veel vrijwilligers is dat weer gelukt.  
De diaconie tekende in 2018 voor 4 plaatsen in. In 2018 zijn alle plaatsten benut. De diaconie 
draagt, waar nodig, voor deelnemende personen bij in de kosten voor deze week. De hoogte van 
de bijdrage van de diaconie is gebaseerd op het inkomen van de deelnemer(s). Hiervoor wordt 
gebruik gemaakt van een landelijk geldende norm. 
Over 2018 heeft de diaconie € 587,66 bijgedragen.  
Rika Buist met Ineke Damhuis verzorgt de organisatie vanuit Borne. 

2. Ouderenkerstfeest  
Op 18 december 2018 vond het ouderenkerstfeest in het Kulturhus plaats voor mensen van 71 
jaar en ouder. Dit feest wordt ieder jaar georganiseerd door de Protestantse gemeente, de 
Baptisten gemeente en de Doopsgezinde gemeente. Ineke Miedema, met helpers, verzorgt de 
organisatie hiervan. Er hebben 150 ouderen aan deelgenomen. Dat wijst erop dat er nog steeds 
veel belangstelling bestaat voor deze viering. Aan de dienst werkten De Stephanus cantorij en 
Born2Brass (een Koper ensemble van de Euregio Brassband) mee. De kosten voor deze 
kerstviering bedroegen in 2018: € 1721,30. 
De collecte bij de uitgang heeft € 586.15 opgebracht en is door de diaconie aangevuld tot € 600,-. 
Dit bedrag kwam ten goede aan het project van Wim Braun in Litouwen Het geld wordt besteed 
aan een project waarbij de mensen aldaar extra ondersteund worden tijdens de winter. 
Ineke Miedema is diaconaal medewerker voor de organisatie van het Ouderenkerstfeest. Dineke 
Vriesema is als diaken contactpersoon. 
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3. Kerstenveloppen  

De diaconie stelt jaarlijks middelen beschikbaar voor mensen, van wie bekend is dat deze in de 
dagen rond kerst een extra financieel steuntje kunnen gebruiken. Dit jaar is op 10 adressen een 
enveloppe bezorgd. Er is € 750.- aan besteed. 

4. Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking. (ZWO)  

Voor dit taakgebied is een werkgroep actief. De activiteiten vallen onder de verantwoordelijkheid 
van de diaconie. Daar waar de diaconie zich richt op de plaatselijke nood en activiteiten, doet de 
ZWO dit in de landen om ons heen en wereldwijd.  
Jaarlijks leggen vertegenwoordigers in een overleg verantwoording af over activiteiten en vindt 
afstemming plaats over nieuwe activiteiten en spaardoelen. Dit jaar is besloten om de 
gecollecteerd gelden bij de najaarzendingsactie ten goede te laten komen aan projecten die 
verbonden zijn met leden van onze protestantse gemeente. Een “ZWO jaar” loopt van 1 
november tot en met 31 oktober. 
Door de Talentenactie is er dit jaar € 1000,- extra naar de ZWO gegaan en besteed aan het 
project Save van Kerk in actie. Save is een project tegen de kinderarbeid India. 
Carla Middag vertegenwoordigt de ZWO in de diaconie. 

5. Jeugddiaconaat  

Mede door het ontbreken van een jeugddiaken heeft er geen diaconale activiteit in 2018 
plaatsgevonden vanuit de diaconie. Wel heeft de Jeugdraad verschillende diaconale activiteiten 
voor en met de jongeren georganiseerd. Tijdens de afsluitende activiteit van de Talentenactie 
hebben jongeren van de basiscatechese geholpen met het uitdelen van de pannenkoeken. 

6. Kerkomroep  
 
Er kan gebruik worden gemaakt van de Kerkomroep, met beeld en geluid. Ook is er voor mensen 
die geen internetmogelijkheid hebben, een “kastje” beschikbaar. Dit kan thuis worden geplaatst, 
waardoor de kerkdiensten gevolgd kunnen worden. De diaconie brengt hiervoor kosten in 
rekening van 1 euro per zondag. Hiervoor wordt een rekening gestuurd. Er zijn veel mensen, niet 
meer alleen ouderen en zieken, die fysiek niet in staat zijn naar de kerk te komen en de diensten 
volgen via internet. Via Onderweg en de website wordt een oproep gedaan aan de gebruikers 
van Kerkomroep om een bijdrage te geven voor de kosten die gemaakt worden om 
beelduitzending via Kerkomroep mogelijk te maken.  
Er werd 2 x per jaar gecollecteerd in de diensten om de kosten van Kerkomroep te dekken. De 
collecten in 2018 hebben € 368.- opgebracht. De kosten daar tegenover bedragen € 787,-Er zijn 
nog 3-4 mensen die gebruik maken van het hiervoor genoemde kastje. Via hen is een bedrag van 
€ 255,- binnengekomen.  
In 2018 zijn Cor van Huizen en Roel van Os de mensen met kennis van de Kerkomroep. Tevens 
zijn er zes mensen die de camera bedienen. 
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7. Boodschappenmand  

In de 2 kerken (Oude kerk en Dijkhuiskapel) staat bij de in/uitgang een boodschappenmand. Op 
zondagmorgen brengen gemeenteleden boodschappen mee naar de kerk om in de mand te doen 
ten behoeve van de voedselbank. Deze worden door gemeenteleden op gezette tijden geleegd 
bij de voedselbank vanwaar de boodschappen verdeeld worden onder gezinnen die daarvoor 
gescreend zijn. Ook komen er financiële giften binnen in de collectebus die naast de mand in de 
Oude Kerk staat of via de bankrekening van de diaconie en via collecten. 
Met dit geld doet Els van den Berg, samen met haar man boodschappen in de supermarkten. 
Deze boodschappen worden bij de voedselbank afgeleverd. Ook werden er tijdens de collecte op 
4 november boodschappen ingezameld voor de voedselbank.  Daarnaast kon er in 2018 voor € 
725,- worden besteed aan boodschappen buiten de manden om. Door de Talentenactie is er dit 
jaar € 1000,- extra naar de voedselbank overgemaakt, waarvoor vers fruit en groenten konden 
worden gekocht.  
Els van den Berg is diaconaal medewerker voor de Boodschappenmand. Dineke Vriesema is als 
diaken contactpersoon. 
 

8. Ondersteuning en schuldhulp  

Het aantal verzoeken om steun is dit jaar afgenomen. Het bieden van hulp gebeurt zoveel 
mogelijk in anonimiteit. Deze ondersteuning betreft niet alleen financiële steun, maar ook uit het 
op weg helpen in andere noodsituaties. De acute nood vloeit vaak voort uit het feit dat er sprake 
is van een structureel financieel probleem. Daarom wordt naast financiële steun ook schuldhulp 
steun geboden, in een aantal situaties in samenwerking met het algemeen maatschappelijk 
werk.  
In 2018 is er één nieuwe situaties bij gekomen. De lopende leningen worden, zoals afgesproken, 
afgelost. 
In 2018 is het totaal aan uitgeleende gelden € 5664,- 
 
Dit jaar is het overleg met het Noodfonds voortgezet met de plaatselijke Rooms Katholieke 
instellingen Caritas en Vincentius. Op deze manier worden de krachten (mensen en middelen) 
gebundeld om waar hulp nodig is, deze ook te kunnen bieden.  
WOB (Welzijn Ouderen Borne) en Stichting POOT (Project Ondersteuning Ordening 
Thuisadministratie) zijn actief op het gebied van schuldhulp en hebben daarvoor de nodige 
expertise in huis. Zij vormen een onderdeel van Wijkracht.  
Riet Grip is als diaconaal medewerker namens de diaconie bestuurslid van het Noodfonds en 
André Straatsma en Cor van Huizen zijn de contactpersonen voor de ondersteuning en 
schuldhulpverlening. 

9. Oogstdienst  

De diaconie heeft dit jaar na afloop van de Oogstdienst, in samenwerking met veel 
gemeenteleden, een Amaryllis bol bezorgd bij de gemeenteleden van 80 jaar en ouder en bij de 
zieken. De bezorging van de bol werd door de gemeenteleden zeker gewaardeerd evenals de 
prachtige bloei van de bol. De kosten voor de oogstdienst bedragen € 737,- 

Els van de Berg legt contacten met de ‘Dames uit de buitengebieden’ en de predikant om 
rondom deze dienst de Boodschappenmand extra onder de aandacht te brengen. 

10. Pastorale raden  
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De gezamenlijke vergadering met de pastorale raden plaats vindt jaarlijks plaats, dit jaar op 11 
oktober 2018. Het thema van 2018 was gericht op het samenwerken van pastoraat en diaconaat 
om zo beter de mensen die (financiële) hulp nodig hebben, ook daadwerkelijk te kunnen 
bereiken. Het was een goede avond. 
Omdat de druk op de vergaderdonderdagen in oktober groot is, is er afgesproken om vanaf 2019 
de gezamenlijke vergadering in november te houden. 

11. Bloemengroet  

Alle gemeenteleden van 80, 85, 90, 95 en 100 jaar of ouder kregen een bloemetje rond de 
verjaardag. De jarigen met de tussenliggende leeftijden krijgen een kaart ontworpen door Carla 
Middag. De bloemengroet wordt door ouderlingen en pastoraal medewerkers bezorgd. Het 
boeket bloemen in de kerkdienst wordt, in overleg met de pastorale raad, bezorgd bij 
gemeenteleden als groet van onze gemeente. Het gaat dan veelal om mensen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken. De diaconie verzorgt de financiële afhandeling. Met de pastorale raad 
is afgestemd over een uniforme wijze van uitvoeren van de groet, zodat er geen grote verschillen 
in uitvoering kunnen ontstaan, doublures worden vermeden en de kosten beheersbaar blijven. 
De kosten voor de bloemen- en kaartengroet bedragen € 1620.-. In 2018 zijn er ten behoeve van 
de bloemengroet voor € 390.- aan giften ontvangen. 

12. Huisavondmaal 
 
Er is gelegenheid om het avondmaal thuis te vieren. Dit jaar is er geen gebruik van gemaakt. Men 
kan zich hiervoor melden bij onze predikanten of bij Dineke Vriesema. 
 
Daarnaast is er in 2018 2 x een Avondmaalviering in kleine kring gehouden op het koor in de 
Oude Kerk. Deze vieringen vonden plaats op een woensdagmiddag; een diaken werd hierbij 
betrokken. Ook voor 2019 zijn er weer 2 vieringen in kleine kring ingeroosterd in het 
kerkdienstrooster. Dineke Vriesema is hiervoor het 1e aanspreekpunt binnen de diaconie. 

13. Paaskaarten  

In de Stille week voor Pasen krijgen gemeenteleden die in het afgelopen jaar alleen zijn komen te 
staan door overlijden van een naaste, een kaart van de Diaconie. Er zijn 20 kaarten bezorgd. 

14. Vakantieactiviteiten voor kinderen en jonge gezinnen op of onder de armoedegrens  

De werkgroep heeft in de periode van juni tot en met september meerdere matches gemaakt 
tussen aanbod en vraag waar het gaat om vakantie of uitstapjes voor jonge kinderen en/of hun 
gezinnen. In de herfstvakantie is er een extra uitstapje naar dierenpark Amersfoort mogelijk 
gemaakt met de opbrengst van de Talentenactie. 
Er zijn meerdere toegangskaarten voor pretparken beschikbaar gesteld en gebruikt. Ook zijn er 
vakantiehuisjes en caravans beschikbaar gesteld in Twente, en verder weg in Nederland. 
Gemeenteleden van onze kerk maar ook andere inwoners van Borne stelden deze beschikbaar. 
Er is een busreis geweest naar attractiepark Slagharen.  
Om matches te vinden is samengewerkt met het algemeen maatschappelijk werk van  
Wijkracht, de Voedselbank en de pastoraal medewerkers. 
De werkgroep heeft vele gezinnen een mooie dag of week kunnen bezorgen. 
De uitgaven ten behoeve van deze acties zijn € 3995,00 en de inkomsten via collectes en giften in 
totaal: € 838,00. Via de burgerlijke gemeente is een subsidie van €1000,00 ontvangen.  
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Door de Talentenactie was er € 1000,- extra beschikbaar voor deze werkgroep. Dit bedrag werd 
besteed aan een uitstapje tijdens de herfstvakantie. 
Rita Kremer is diaconaal medewerker en samen met Goos Griffioen en Jacqueline ten Veen 
vormt zij de werkgroep.  

15. Auto/Klussendienst  

Er zijn ongeveer 4 klussen uitgevoerd. De aard van de klussen is divers en voor de uitvoering 
wordt gebruik gemaakt van een lijst van vrijwilligers met een wisselende samenstelling. 
Geregeld wordt er, op aanvraag van gemeenteleden, vervoer geregeld voor gemeenteleden om 
op zondagmorgen naar de kerk gebracht te worden.  
Er zijn in 2018 geen kosten voor deze activiteiten geweest.  
Marieke van Dijk is diaconaal medewerker voor de auto/klussendienst. 
Cor van Huizen is als diaken contactpersoon.  

16. Giften 

In 2018 zijn er giften gegeven door de diaconie voor een bedrag van € 1815, - voor 
ondersteuning.   

17.  Talentenactie 

In 2017 is de diaconie gestart met de Talentenactie, waarbij aan degene die dat wilde een  10 
euro biljet werd geleend, om met behulp van dat bedrag de talenten te laten werken. Er werden 
50 tientjes verspreidt onder gemeente leden en met elkaar hebben wij er € 3.808,00 van 
gemaakt. De opbrengsten zijn verdeeld onder de voedselbank, een project van Kerk in Actie 
(Save, kinderarbeid India), het ouderenkerstfeest en voor de vakantieactie voor jonge gezinnen. 
Deze actie heeft naast de goede financiële steun, in samenwerking, verbinding, en het met elkaar 
omgaan heel veel goeds gebracht. De actie is afgesloten met het bekend maken van de 
eindopbrengst en met een pannenkoekenbuffet gebakken door de diakenen met hulp van vele 
jongeren die voor de bediening garant stonden.  

18. Extra deurcollecte 

Op 7 oktober 2018 vond er een extra deurcollecte plaats waarvan de opbrengst bestemd was 
voor de slachtoffers van de tsunami in Sulawesie. Deze collecte heeft € 241,50 opgebracht plus 
105 via de bank. Het totaal van € 346,50 is verdubbeld en afgerond door de diaconie, zodat een 
bedrag van € 700,00 is overgemaakt. 

19.   Administratie en verantwoording. 

De diaconie is een zelfstandig rechtspersoon is. De vergaderingen worden genotuleerd en er 
wordt een financiële administratie bijgehouden: er wordt een begroting en jaarrekening 
gemaakt. 
 

 

 

 



9 

Protestantse Gemeente te Borne   Jaarrekening, versie 6 

college van diakenen  Verslagjaar 2018   

       

       

  Totaal exploitatie     

          

     begroting  rekening rekening 

    2018 2018 2017 

  baten       

          

80 baten onroerende zaken  €                   -   €                  -   €                    -  

81 rentebaten en dividenden  €            1.080   €              425   €                556  

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

83 bijdragen levend geld  €            9.060   €          13.680   €             7.803  

84 door te zenden collecten  €          14.400   €          18.106   €           16.501  

85 subsidies en bijdragen  €                   -   €                  -   €                    -  

  totaal baten  €          24.540   €          32.211   €           24.860  

          

  lasten       

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

41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   -   €                  -   €                    -  

42 afschrijvingen  €              984   €              984   €                984  

43 pastoraat  €                   -   €                  -   €                    -  

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

45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            1.700   €           1.713   €             1.746  

46 salarissen  €                   -   €                  -   €                    -  

47 kosten beheer, administratie en archief  €              565   €              433   €                625  

48 rentelasten/bankkosten  €              300   €              297   €                301  

50 diaconaal werk plaatselijk  €            7.900   €          12.672   €             8.786  

51 diaconaal werk regionaal  €              950   €           2.624   €             1.959  

52 diaconaal werk wereldwijd  €          13.650   €          17.460   €           18.045  

  totaal lasten  €          26.049   €          36.182   €           32.446  

          

  Saldo baten - lasten 
 €            
1.509-  €           3.971- 

 €             
7.586- 

          

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

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

56 streekgemeenten  €                   -   €                  -   €                    -  

57 aandeel in lasten federatie  €                   -   €                  -   €                    -  

58 overige lasten en baten  €                   -   €                  -   €                    -  

  totaal  €                   -   €                  -   €                    -  

          

          

  Resultaat 
 €            
1.509-  €           3.971- 

 €             
7.586- 

       

       

  Bestemming van het resultaat boekjaar 2018   
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    toevoeging aan 
onttrekking aan 
(-)   

  Algemene reserve  €                   -   €           3.971-   

  Reserve koersverschillen  €                   -   €                  -    

  Herwaarderingsreserve  €                   -   €                  -    

  Overige reserve  €                   -   €                  -    

  Totaal  €                   -   €           3.971-   

          

  Per saldo een toevoeging/onttrekking van 
 €            
3.971-     

 


