
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in 

de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen 

bestedingen van het verslagjaar. 

 

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.  

De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van 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 en 

bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.  

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van 

de diaconale bezittingen. 

Baten en Lasten –  

   Diaconie Hervormde Gemeente Kralingen 

    

   begroting  rekening rekening 

  2015 2015 2014 

        

baten       

Opbrengsten uit bezittingen € 3.500 € 1.575 € 3.433 

Bijdragen gemeenteleden € 19.450 € 24.482 € 23.533 

Totaal baten  € 22.950 € 26.057 € 26.966 

        

lasten       

Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk,  
landelijk en wereldwijd)  

€ 28.250 € 24.528 € 34.189 

Bestedingen kerkdiensten, catechese en 
gemeentewerk 

€ 2.600 € 2.362 € 2.320 

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk € 3.000 € 2.375 € 2.798 

Lasten overige diaconale eigendommen en    
inventarissen  

€ 900 € 900 € 1.511 

Lasten beheer en administratie, bankkosten 
en rente 

€ 3.400 € 3.405 € 2.366 

Totaal lasten  € 38.150 € 33.570 € 43.184 

        

Resultaat (baten - lasten) € -15.200 € -7.513 € -16.218 

    


