
Cijfers en toelichting jaarrekeningen Diaconie en ZWO 2019 

Op verzoek van de Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken van de PKN zijn de 

administraties van de diaconie en ZWO met ingang van 2019 samengevoegd en is er ook nog maar één 

jaarrekening.  

 

Algemeen 

In 2017 is de dankdagcollecte gebruikt om een Soepkar aan te schaffen voor het IDO. OM dit 

project ook in de jaren 2018 t/m 2020 te ondersteunen heeft de Diaconie € 3.000 gereserveerd. In 

de loop van 2018 is gebleken dat de soepkar niet ingezet werd voor het oorspronkelijke doel. De 

Diaconie heeft daarom besloten het bedrag voor 2018 (€ 1.000) niet uit te keren. Omdat het 

project geen doorstart kreeg is in de loop van 2019 besloten het beschikbare budget van € 3.000 

vrij te laten vallen. Om het voor het jeugd- en jongerenwerk beschikbaar te houden is het bedrag 

toegevoegd aan de reservering voor jeugddiaconaat. 

 

Baten 
Door de lage rentestand zijn de rentebaten in 2019 lager uitgevallen dan begroot. De enige rentebate was 

het dividend op de participaties van Oikocredit.  

 

Het bedrag onder opbrengsten uit stichtingen/kassen  en fondsen betreft de vrijval van de reservering voor 

de Soepkar (€ 3.000). Daarnaast is op deze post de opbrengst van de collecte en de sponsering van de 

kerstpakketten voor de PIL verantwoord. 

 

begroting rekening rekening

2019 2019 2018

baten

rentebaten en dividenden 300€                125€                156€                

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                    3.427€             -€                    

bijdragen levend geld 45.600€           46.656€           47.384€           

door te zenden collecten 53.250€           49.694€           55.344€           

totaal baten 99.150€           99.903€           102.884€          

lasten

Diaconaal quotum 4.700€             4.685€             4.743€             

kosten beheer, administratie en archief 2.650€             1.340€             2.868€             

bankkosten 300€                161€                170€                

Diaconaal werk plaatselijk 31.900€           31.273€           30.649€           

Diaconaal werk regionaal 9.150€             10.536€           10.508€           

Diaconaal werk wereldwijd 49.800€           49.650€           42.592€           

overige lasten en baten 650€                344€                817€                

totaal lasten 99.150€           97.989€           92.347€           

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                    3.000-€             7.576-€             

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                    7.500€             -€                    

mutaties fondsen en voorzieningen -€                    4.500€             7.576-€             

resultaat -€                    6.414€             2.962€             



De opbrengsten uit de vrijwillige bijdragen (bijdragen levend geld) zijn in 2019 iets hoger uitgevallen dan 

begroot, maar veel lager dan in 2018.  

Onder de post door te zenden collecten is de vrijwillige bijdrage van ZWO verantwoord, die gebruikt wordt 

ter ondersteuning van projecten. Deze vrijwillige bijdragen waren in 2019 bijna € 4.000 lager dan begroot. 

Als gevolg hiervan heeft ZWO in 2019 een project minder gesteund. 

De overige collecteopbrengsten waren ongeveer gelijk aan de begroting.  

Lasten 
De kosten voor beheer, administratie en archief zijn lager uitgevallen dan begroot, doordat er weinig 

kosten gemaakt zijn voor Actie Kerkbalans en weinig bestuurskosten zijn gemaakt. 

De kosten van Diaconaal werk plaatselijk, regionaal en wereldwijd zijn grotendeels conform begroting.  

Onder de post diaconaal werk wereldwijd zijn de projecten van ZWO verantwoord.  

 
 

Door omstandigheden is de bijdrage voor noodhulp uit 2018 pas in 2019 overgemaakt. Het bedrag van € 

7.500 is onttrokken aan de reserve van ZWO. 

De overige lasten en baten betreffen de vrijwillige bijdragen voor de DVD’s en de kosten voor kerk via 

internet. De vrijwillige bijdragen waren hoger dan verwacht. 

 

De toevoeging aan fondsen en voorzieningen betreft het vrijgevallen bedrag voor de soepkar, dat is 

toegevoegd aan de reservering voor jeugddiaconaat. De onttrekking aan fondsen en voorzieningen betreft 

de noodhulp uit 2018. 

 

Het positieve saldo van € 6.414 is vooral ontstaan doordat ZWO een project minder heeft ondersteund en 

minder besteed heeft aan noodhulp. 

 

 

Projectnummer / partner / naam project 2019

Z017113 Zambia, JMU. Goede predikanten opleiden in Zambia 5.000

Totaal Zending 5.000

W Stichting Sanumaya Nepal  (Hennie en Reijer Pfeiffer) 5.000

W015101 Betania/Moldavië Levensreddende zorg 5.000

F003019 Church of Uganda - Bestaanszekerheid in lastig klimaat 5.000

N00600 Themaproject "Op zoek naar veilgheid" 10.000

Totaal Werelddiaconaat 25.000

Noodhulp Slachtoffers Lombok 2018 1.250

Noodhulp Cycloon Idai 2018 5.000

Overstromingen India 2018 1.250

Noodhulp ZWO Vluchtelingenkamp Lesbos 7.500

Totaal noodhulp 15.000

Totaal 45.000


