
Toelichting op de JR 2019 van het College van Diakenen, PG te Oud-Beijerland 
 

 

Balans 
 

Activa 
 

Voorzieningen:  Niet van toepassing. 

Effecten: Gelijk gebleven, geen wijzigingen in het uitstaande ‘belang’ bij 

Microcredit. 

Vorderingen: O.a. de lening van 20.000 euro CvK. 

Overige vorderingen:  Geen. 

Liquide middelen:  Uitstaande gelden op de bank- en spaarrekeningen. 
 

Passiva 

Algemene reserve: Geen verandering t.o.v. 2018. 

Bestemmingsfondsen: Benoemd in het jaaroverzicht van 2019.  

Onverdeeld resultaat:  Later benoemd in Resultaat, zie overzicht baten en lasten. 

Af te dragen collecten: Nog af te dragen collecten van december, min de nog te ontvangen 

collectebonnen van CvK (nov. en dec.) en een storting van één collecte.  

En enkele andere diaconale afdragingen, bijv. t.b.v. Kerstdiner en 

bloemengroet. 

Overige schulden (passiva): Kosten betalingsverkeer 4e kw, Ontvangen VVB en foutieve overboeking 

van collectebonnen van het CvK en vooruit ontvangen DVVB voor 2020. 
 

Baten en Lasten 
 

Baten 
 

DVVB: Ca. 9% lager bedrag dan begroot, hetgeen zich aan liet zien in de loop van het jaar. 

Giften: Excl. de giften met een directe bestemming. Is altijd een variabel bedrag.  

Overige acties: Geen inkomsten. 

Rente opbrengsten: Zijn nog iets lager geworden en komen grotendeels van de lening aan het Cvk en 

het dividend van het Microkredit. 
 

Lasten 
 

Kosten diaconaalwerk: Is een hoger bedrag. Dit komt voornamelijk door de afschrijving van de 

renteloze leningen aan een gemeentelid. De overige uitgaven zijn redelijk 

volgens plan. Het Kerstdiner is kosten neutraal door sponsoring door 

instellingen en bedrijven. 

Kosten projecten: Is t.b.v. afronding van bedragen aan collecten.  

Afschrijvingen: N.v.t. 

Overige Lasten: O.a. kantoor benodigdheden, abonnementen, landelijke diaconale dag, e.d. 

Quotum: Naar Quotum opgave PKN, naar percentage van gemeenteleden en 

opbrengst DVVB. 

Bankkosten: Zijn vergelijkbaar met vorige jaren, wel een iets lager bedrag dan in 2018. 
 

Resultaat: Is een negatief bedrag wat voornamelijk wordt veroorzaakt door de 

afschrijving van de renteloze lening. 

Dit bedrag komt ten laste van de Algemene reserve. 

Collecten kerkdienst:  De bestemmingscollecten laten weer een kleine teruggang zien t.o.v. 2018. 

 


