Begroting Diaconie 2018
Het College van Diakenen heeft eind 2017 haar begroting voor het jaar 2018 vastgesteld. Deze is
inmiddels door de Kerkenraad goedgekeurd. Alle diaconale inkomsten en uitgaven verlopen via de
centrale bankrekening.
Naast deze centrale “pot” zijn er twee, taakgerichte, werkgroepen te weten de Werkgroep ZWO
(Zending Wereld Diaconaat) en de Diaconale Contactgroep Breda/Wismar/Arad. Deze beschikken elk
over een eigen bankrekening en dienen een begroting in bij het College van Diakenen.
De begrotingen van beide werkgroepen zijn verwerkt in de (totaal-)begroting 2018 van de Diaconie:
Begroting 2018
€
Bijdragen levend geld
Rentebaten en andere opbrengsten uit vermogen
Totaal inkomsten

42.000
3.700
45.700

Diaconaal quotum en contributies
Kosten beheer en administratie
Uitgaven diaconaal werk plaatselijk
Uitgaven diaconaal werk regionaal en wereldwijd
Totaal uitgaven

3.500
4.280
21.000
26.500
55.280

Begroot tekort 2018

-9.580

De inkomsten zijn voornamelijk afkomstig uit collecten en geldwervingsacties. Zowel de taakgroep
ZWO als de taakgroep/Diaconale Contactgroep Breda-Wismar-Arad doen zelf aan geldwerving.
Naast deze “bijdragen levend geld” ontvangt de diaconie opbrengsten uit haar vermogen. Door de
lage rentestand zijn deze inkomsten beperkt van omvang.
Het diaconaal quotum betreft de (verplichte) bijdrage van de Diaconie aan de organisatiekosten van
de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland) en is bestemd voor ondersteunende activiteiten die
het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en
juridische zaken.
De Kosten beheer en administratie omvatten bankkosten, verzekeringen en de kosten voor het
opstellen van de jaarrekeningen.
De overige uitgaven betreffen het “echte” diaconale werk. Plaatselijk zijn dat zaken als het Annahuis,
de Herberg, individuele hulpaanvragen, maar bijvoorbeeld hulp aan de vluchtelingen die in Breda
verblijven. Regionale en internationale uitgaven betreffen onder andere de bijdragen aan Kerk in
Actie en HIP, maar ook de uitgaven aan ZWO-projecten en de uitgaven van de Contactgroep
Breda/Wismar/Arad.

Gezien de omvang van het vermogen acht het College van Diakenen het verantwoord in deze tijd,
waar sprake is van grote noden, een tekort te begroten en niet te bezuinigen op het noodzakelijke
diaconale werk.
Breda, december 2018

