
Begrotingen Diaconie en ZWO 2019 
 
In de kerkenraad van 12 november 2018 zijn een begrotingen van de Diaconie en ZWO vastgesteld. De Diaconie gaat 
er voor 2019 vanuit dat de vrijwillige bijdragen iets zullen dalen als gevolg van een dalend ledenaantal. De overige 
baten zijn redelijk stabiel.  
 
Begroting Diaconie 
 

 
 
Net als de baten, zijn de lasten van de Diaconie relatief stabiel.  
Het diaconaal werk plaatselijk betreft ondermeer: Noodhulp via IDO (€ 1500), Bijdrage voor het werk van het IDO  
(€ 22.000), vluchtelingenwerk (€ 1.000) en een bijdrage aan het ouderenwerk (€ 2.500). 
Naast het doorzenden van collectes staan onder Diaconaal werk regionaal bijdragen aan de volgende organisaties 
Verborgen Bron (€ 1.650), Meeting Point (€ 2.000) en HIP via IDO(€ 250) 
 
  

begroting begroting rekening
2019 2018 2017

baten
rentebaten en dividenden 150€        520€        220€      
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€             100€        -€           
bijdragen levend geld 45.600€    46.100€    48.120€  
door te zenden collecten 7.250€      8.000€      7.533€    
totaal baten 53.000€    54.720€    55.874€  

lasten
verplichtingen/bijdragen andere organen 4.700€      4.900€      4.805€    
kosten beheer, administratie en archief 1.800€      1.100€      1.815€    
rentelasten/bankkosten 200€        150€        148€      
diaconaal werk plaatselijk 31.900€    35.200€    38.153€  
diaconaal werk regionaal 9.150€      9.150€      9.653€    
diaconaal werk wereldwijd 4.600€      5.350€      7.742€    
overige lasten en baten 650€        -450€       -535€     
totaal lasten 53.000€    55.400€    61.782€  

Resultaat -€             -680€       -5.908€   



Begroting ZWO 
De begroting van ZWO is ook grotendeels gelijk aan die van voorgaande jaren.  Door het in eigen beheer uitvoeren van 
de administratie zijn de kosten van beheer, administratie en archief lager begroot dan voorgaande jaren. 
 

 

ZWO steunt in 2019 de volgende projecten: 

 

begroting begroting rekening
2019 2018 2017

baten

rentebaten en dividenden 150€      300€      171€      
bijdragen levend geld 42.000€  43.250€  45.298€  
door te zenden collecten 4.000€    4.000€    6.927€    
totaal baten 46.150€  47.550€  52.396€  

lasten
kosten beheer, administratie en archief 850€      1.605€    818€      
rentelasten/bankkosten 100€      40€        60€        
diaconaal werk wereldwijd 45.200€  45.905€  48.377€  
totaal lasten 46.150€  47.550€  49.255€  

Resultaat -€           -€           3.141€    

Projectnaam Bedrag

Stichting Sanumaya Nepal 5.000
Church of Uganda - Bestaanszekerheid in een lastig klimaat 5.000
Bethania – Levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en 
kinderen 5.000

Themaproject op zoek naar veiligheid 10.000
Zambia, JMU. Goede predikanten opleiden in Zambia 5.000

Noodhulp 10.000

Totaal 40.000


