Diaconie Protestantse Gemeente Breda
Samenvatting jaarrekening 2016
1. Algemeen
De jaarrekening 2016 is opgesteld door het College van Diakenen. De jaarrekening 2016 is
samengesteld door Krijgsman Advies B.V. te Breda en zal worden behandeld in de vergadering van
de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Breda op 26 juni 2017.
Het dagelijks bestuur (het moderamen) van het College van Diakenen wordt gevormd door:
Voorzitter
:
Mevrouw H. de Bruin;
Secretaris
:
De heer C. Temme tot 1 april 2017, daarna vacant;
Penningmeester
:
De heer C.D. Geschiere
Administrerend diaken :
De heer U.H. Bondzio
Lid
:
De heer M. de Zwart
2. Rekening van Baten en lasten

Bijdragen levend geld
Overige baten
Totaal baten

Jaarrekening Begroting
Jaarrekening
2016
2016
2015
€
€
€
46.257
30.900
45.049
2.534
6.815
5.315
48.791
37.715
50.364

Plaatselijk diaconaal werk
Landelijke en wereldwijd diaconaal werk
Bijdrage aan landelijke kerk
Overige kosten
Totaal lasten

22.193
26.004
3.514
3.955
55.666

18.000
23.860
4.500
4.300
50.660

19.528
27.008
3.337
4.815
54.688

Resultaat uit gewone activiteiten
Bijzondere baten en lasten
Totaal resultaat

-6.875
-6.875

-12.945
-12.945

-4.324
-2.219
-6.543

Het zogeheten “levend geld” is afkomstig uit collecten en geldwervingsacties van zowel de Diaconie
zelf, als van de werkgroepen ZWO (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) en
BWA (de Werkgroep Oost-Europacontacten tussen Breda, Wismar en Arad). De overige baten
betreffen rente en beleggingsopbrengsten. Mede door de lage rentestand lopen deze overige baten
steeds verder terug.
Een groot deel van de uitgaven is bestemd voor plaatselijk diaconaal werk, plaatselijke organisaties
als het Annahuis, HIBO (Hulp in Bijzondere Omstandigheden), De Herberg en de Voedselbank. De
rest wordt besteed aan individuele hulpverlening aan gezinnen en alleenstaanden.

Uitgaven aan landelijk en wereldwijd diaconaal werk betreffen, naast de bestedingen aan projecten
van ZWO en BWA, bijdragen aan landelijke organisaties als Kerk in Actie en HIP.
De bijdrage aan de landelijke kerk betreft het zogeheten diaconaal quotum, de (verplichte) bijdrage
van de Diaconie aan de organisatiekosten van de Protestantse Kerk Nederland, bestemd voor
ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en
fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken. De overige kosten betreffen de kosten voor
beheer en administratie.
3. Vermogenspositie
Het tekort over 2016 was lager dan begroot en is in mindering gebracht op het vermogen. Voorts
was sprake van een positief waarderingsverschil van de beleggingen zodat het vermogen per saldo
over 2016 slecht met € 300 daalde.
De ontwikkeling van het vermogen is als volgt samen te vatten:
€
Vermogen inclusief bestemmingsfondsen en –reserves per 1 januari 2016
Af: Resultaat 2016
Bij: Waarderingsverschil beleggingen
Vermogen inclusief bestemmingsfondsen en –reserves per 31 december 2016

702.251
-6.875
6.575
701.951

4. Overig
De gedetailleerde jaarrekening kan worden opgevraagd bij de penningmeester van het College van
Diakenen, bereikbaar via leongeschiere@planet.nl of 06-52420958.
Eventuele bezwaren tegen de jaarrekening kunnen tot en met 24 juni ingediend worden bij de scriba
van de Kerkenraad.
Breda, 5 juni 2017

