
Staat van baten en lasten Diaconie Hervormde gemeente te Polsbroek & Vlist 
 
Diaconie 
Naam ANBI Diaconie van de hervormde gemeente te Polsbroek & Vlist 
Telefoonnummer 0182 30 97 50 
RSIN/Fiscaal nummer 824111199 
Website adres www.hervormdpolsbroekenvlist.nl 
E-mail diaconie@hervormdpolsbroekenvlist.nl 
Adres Dorp 1-c 
Postcode 3415 PB 
Plaats Polsbroek 
 

 Begroting Realisatie Begroting Begroting 
  2019 2018 2018 2017 

Baten         
Baten onroerende zaken 6.000 5.994 6.000 6.000 
Rentebaten en dividend 750 913 1.250 1.500 
Bijdragen levend geld 21.000 21.878 20.000 18.500 
Door te zenden collecten en bijdragen derden – plaatselijk 1.500 1.601 2.000 2.000 
Door te zenden collecten en bijdragen derden – landelijk 6.000 6.613 6.500 6.500 
Door te zenden collecten en bijdragen derden – wereldwijd 17.500 19.724 17.500 17.500 
Onttrekking aan fondsen en voorzieningen 2.000 1.000 1.000 0  
Diaconaal project 8.500 11.670 0  0  
Overige baten 1.000 1.240 1.500 1.000 
Totaal baten 64.250 70.633 55.750 53.600 
          
Lasten         
Lasten onroerende zaken en inventarissen 1.000 1.622 1.000 1.000 
Afschrijvingen 2.250 2.250 2.250 2.250 
Lasten kerkdiensten, catechese en overige kerkelijke act. 0 0 0 0 
Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 2.000 1.871 2.000 2.500 
Kosten beheer en administratie 750 1.009 750 850 
Diaconaal werk – plaatselijk 9.000 10.043 8.000 7.000 
Diaconaal project 8.500 11.670 0 0 
Diaconaal werk – landelijk 16.000 13.362 16.000 15.000 
Diaconaal werk – wereldwijd 25.000 29.287 26.000 25.000 
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen 0 0 0 0 
Overige lasten 0 0 0 0 
Totaal lasten 64.500 71.114 56.000 53.600 
          
Resultaat -250 -481 -250 0 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan 
de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente 
waartoe zij behoren. 
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de 
diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk 
van de diaconie. 
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel 
wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden 
inzamelingen. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig 
personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk. 
Onder lasten van beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
diaconale bezittingen. 


