
Begroting Diaconie/ZWO 
 

 
 
Toelichting op de verschillende posten 
 
Vaste vrijwillige  bijdragen

  
 
Het bedrag voor de Diaconie is opgenomen onder ‘bijdragen levend geld’, het aandeel van ZWO staat onder door te 
zenden bedragen. 
 
Verplichting/bijdragen andere organen 
Deze kost betreft de afdracht aan de PKN. Door het teruglopen van het aantal kerkleden en de inkomsten, wordt de 
afdracht aan de PKN ook minder. 
 
Kosten beheer, administratie en archief 
Deze post betreft ondermeer de kosten van de actiekerkbalans voor € 1.000. 
 
  

begroting begroting rekening
2020 2019 2018

baten
rentebaten en dividenden 100€        820€        156€        
opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€             100€        -€             
bijdragen levend geld 43.600€    46.100€    47.384€    
door te zenden bedragen 47.000€    55.250€    55.344€    
totaal baten 90.700€    102.270€  102.884€  

lasten
verplichtingen/bijdragen andere organen 4.500€      4.900€      4.743€      
kosten beheer, administratie en archief 1.600€      2.705€      2.868€      
rentelasten/bankkosten 200€        190€        170€        
diaconaal werk plaatselijk 31.350€    35.200€    30.649€    
diaconaal werk regionaal 10.150€    9.150€      10.508€    
diaconaal werk wereldwijd 42.500€    51.255€    42.592€    
overige lasten en baten 400€        -450€       817€        
totaal lasten 90.700€    102.950€  92.347€    

Toevoeging aan reserves 7.576€      

Resultaat -€             -680€       2.962€      

Begroting Realisatie Begroting Realisatie Begroting Realisatie
2020 2019 2019 2018 2018 2017

Totaal ontvangsten € 75.000 € 78.711 € 86.250 € 85.311 € 86.000 € 89.899

Verdeling
ZWO € 35.000 € 39.356 € 43.250 € 42.416 € 43.000 € 44.844
Diaconie € 40.000 € 39.356 € 43.000 € 42.894 € 43.000 € 44.055



Diaconaal werk plaatselijk bevat ondermeer: 
• Noodhulp via IDO €      500 
• Bijdrage IDO € 22.000   
• Ouderenwerk  €   2.750 
• Jeugddiaconaat €   1.000 
• Ziekenzorg €   1.500 

 
Diaconaal werk regionaal: 
Naast het doorzenden van collectes staan onder deze post bijdragen aan de volgende organisaties: 
• Verborgen Bron  €   1.650 
 
Als bijdrage aan de straatpastor is een bedrag €   3.000 gereserveerd. 
 
Diaconaal werk wereldwijd 

Dit bedrag bestaat uit de volgende posten 

• ZWO-projecten  € 25.000 
• Noodhulp in de wereld € 10.000 
• 2% bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking  €   2.000 
• Paascollectes  €   4.000 
• Overige collectes €   1.500 

Door ZWO worden in 2020 de volgende projecten ondersteund: 

• 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  

 
Overige lasten 
Deze post betreft het saldo van de kosten van de kerktelefoon (€ 660) en de opbrengst van de bijdragen van kerkleden 
voor de dvd’s (€ 260) 
 


