Toelichting bij de begroting 2019 van de diaconie
van de Protestantse Gemeente van Drimmelen.
BELEIDSAFSPRAKEN VAN DE DIACONIE:
Pastorie:
Geprobeerd wordt onderhoud van de pastorie te betalen uit de huurinkomsten. Het jaarlijkse budget
nodig voor onderhoud wordt begroot op gemiddeld € 5.000. Al wat in een kalenderjaar in totaal
minder wordt uitgegeven aan onkosten pastorie dan het bedrag van de huurinkomsten wordt
gereserveerd (toegevoegd aan de balanspost ‘fonds onderhoud pastorie’). In een jaar met veel groot
onderhoud wordt dat fonds aangesproken.
Overig:
Er wordt naar gestreefd dat, ook van de diaconie als geheel, de kosten ongeveer gelijk zijn aan de
baten. Wanneer er een bescheiden negatief resultaat is wordt dat prima gevonden.

BEGROTING 2019
BATEN:
Baten onroerende zaken: huur pastorie.
Rentebaten: een bedrag van € 75.000 is vastgezet in spaarcontracten bij SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer), rente van 0,5 % tot 3,4 %, looptijd tussen 1 en 6 jaar. Regelmatig vallen contracten vrij.
Nieuwe rentepercentages zijn aanzienlijk lager; rentebaten lopen daardoor terug.
Bijdragen levend geld: Dit zijn collecten voor de eigen diaconie. Doorzendcollecten zijn bestemd voor
een doel buiten de eigen gemeente. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling van bijdragen
aan regionale, landelijke en wereldwijde doelen. Laatstgenoemde collecten worden gekozen rekening
houdend met het collecterooster van de PKN.
LASTEN:
Onderhoud pastorie: onderhoud pastorie begroot op gemiddeld € 5.000 per jaar.
Overige kosten pastorie: heffingen, verzekeringen.
Dotatie fonds onderhoud: Aan dit fonds wordt geld onttrokken of toegevoegd wanneer de kosten
m.b.t. de pastorie in een jaar in totaal hoger resp. lager zijn dan de huuropbrengst.
Kosten kerkdiensten: koffie drinken, avondmaal, e.d.
Diaconaal quotum: verplichting naar de PKN
Kosten bestuur en administratie: vergaderkosten, abonnement op ’Woord & Dienst’
Bankkosten: kosten van de betaal- en de spaarrekening bij SKG)
Diaconaal plaatselijk: attenties bij ziekte of jubileum gemeenteleden, bijdrage kosten kerkblad.
Aanvulling doorzendcollecten: Collecten voor derden worden met een bepaald bedrag aangevuld.
Noodhulp: € 500, apart gezet voor rampen, dat wordt gebruikt naar gelang van wat zich voordoet.
Doorzend binnenland: collecteopbrengsten worden doorbetaald
Doorzend wereldwijd: collecteopbrengsten worden doorbetaald
Begrotingen en jaarrekeningen worden ter goedkeuring behandeld in een diaconie- en een
kerkenraadsvergadering. Na goedkeuring worden de stukken gepubliceerd op de website.
In het kerkblad wordt meegedeeld dat de stukken zijn goedgekeurd en op de website staan en
in welke week en bij wie de stukken voor iedereen ter in ter inzage liggen.
We sturen tenslotte de begroting ter goedkeuring per e-mail naar het CCBB met scans van
ondertekende pagina’s en, indien gewenst, toelichtingen op bepaalde posten.

