
Cijfers en toelichting jaarrekeningen Diaconie en ZWO 2018 

Jaarrekening Diaconie 

 

De opbrengsten uit de vrijwillige bijdragen (bijdragen levend geld) zijn in 2018 iets hoger uit gevallen dan 
begroot, maar lager dan in 2017.  
De collecte-opbrengst voor specifieke doelen waren in 2018 lager dan begroot, doordat iets minder vaak 
voor speciale doelen en iets vaker voor algemene doelen is gecollecteerd. Hierdoor zijn de uitgaven voor 
diaconaal werk regionaal en wereldwijd ook iets lager dan begroot. 

De kosten voor beheer, administratie en archief zijn hoger uitgevallen dan begroot, doordat er voor de 
diaconie een laptop is aangeschaft. 

De kosten van Diaconaal werk plaatselijk vallen lager uit, doordat er slechts een zeer kleine bijdrage nodig 
was voor het verstrekken van noodhulp in Lelystad en er een zeer beperkt bijdrage nodig was voor het 
verzorgen van vakanties voor zwakkeren in de samenleving. 

De overige lasten en baten betreffen de vrijwillige bijdrage voor de DVD’s en de kosten voor kerk via 
internet. De kosten voor kerk via internet waren voor 2018 niet begroot. 
 
Door de iets benodigde uitgaven voor diaconaal werk in Lelystad heeft de diaconie 2018 met een positief 
saldo van € 2.962 afgesloten. 
 

  

Diaconie begroting rekening rekening
2018 2018 2017

baten

rentebaten en dividenden 520€                77€                  220€                
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen 100€                -€                    -€                    
bijdragen levend geld 46.100€           46.879€           48.120€           
door te zenden collecten 8.000€             6.496€             7.533€             

totaal baten 54.720€           53.452€           55.874€           

lasten
lasten kerkdiensten, catechese, etc. -€                    -€                    -€                    
verplichtingen/bijdragen andere organen 4.900€             4.743€             4.805€             
kosten beheer, administratie en archief 1.100€             2.135€             1.815€             
rentelasten/bankkosten 150€                140€                148€                
Diaconaal werk plaatselijk 35.200€           30.509€           38.153€           
Diaconaal werk regionaal 9.150€             7.648€             9.653€             
Diaconaal werk wereldwijd 5.350€             4.498€             7.742€             
toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                    -€                    2.000€             
overige lasten en baten 450-€                817€                535-€                

totaal lasten 55.400€           50.490€           63.782€           

Resultaat 680-€                2.962€             7.908-€             



Jaarrekening ZWO 

 

In 2018 is de vrijwillige bijdrage ongeveer uitgekomen op het begrote bedrag. De opbrengst van collecten 
(lijdenstijd en dankdag) is hoger uitgevallen dan begroot. Door de hogere collecteopbrengsten zijn er ook 
meer collecten afgedragen. 

De administratiekosten zijn in 2018 lager uitgekomen dan begroot, doordat de kosten voor actiekerkbalans 
een stuk lager zijn uitgevallen. 
De begrote bijdragen aan projecten zijn aan de betreffende doelen besteed. Uit de begrote post voor 
noodhulp (€ 10.000) is een bijdrage van € 5.000 gegeven voor Rohinya-vluchtelingen. Het overzicht van de 
ondersteunde projecten is hieronder weergegeven. 

Door het niet geheel besteden van het budget voor noodhulp en de lagere administratieve kosten heeft 
ZWO 2017 met een positief resultaat van € 7.576 afgesloten. Inmiddels is door ZWO besloten het positieve 
saldo over te maken naar Kerk in Actie voor de slachtoffers van de ramp in Mozambique. 

Projecten  ZWO 
Projectnummer / partner / naam project 2018 
W003019 Plusproject Landbouwprogramma Church of Uganda   5.000 
W015101 Betania/Moldavië Levensreddende zorg   5.000 
Z 009142 Yabima / Rijstboeren op Sumatra   5.000 
Totaal Zending 15.000 
W Stichting Sanumaya Nepal  (Hennie en Reijer Pfeiffer) 5.000 
N00600 Themaproject "Op zoek naar veilgheid" 10.000 
Totaal Werelddiaconaat  15.000 
Hongersnood Rohinya-vluchtelingen 5.000 
Totaal 35.000 
 
  

ZWO begroting rekening rekening
2018 2018 2017

baten

rentebaten en dividenden 300€                  80€                   171€                  
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                      -€                      234€                  
bijdragen levend geld 43.250€             43.399€             45.298€             
door te zenden collecten 4.000€               5.953€               6.927€               

totaal baten 47.550€             49.432€             52.630€             

lasten
kosten beheer, administratie en archief 1.605€               733€                  818€                  
rentelasten/bankkosten 40€                   30€                   60€                   
Diaconaal werk plaatselijk -€                      140€                  281€                  
Diaconaal werk regionaal -€                      2.860€               265€                  
Diaconaal werk wereldwijd 45.905€             38.093€             48.377€             

totaal lasten 47.550€             41.856€             49.801€             

Resultaat -€                      7.576€               2.829€               



Jaarrekeningen ter inzage 
De jaarrekeningen van de Diaconie en ZWO tot zondag 28 april ter inzage bij de kosten. Vragen kunt u 
stellen aan de penningmeester van de Diaconie, Hessel-Jan Huzen, door het sturen van een mailtje naar 
diaconiepenningmeester@pg-lelystad.nl. 


