
College van Diakenen
Prot. Gemeente te Leidschendam

Balans

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020
Financiële vaste activa 115.205 132.301
Rekening-courant Kerkrentmeesters -953 4.307
Kortl. vorderingen en overl activa -364 616
Geldmiddelen 101.207 94.385
Totaal 215.095 231.610

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2020
Vermogen per 01-01 129.405 147.115

Resultaat lopend jaar -5.364 -17.710
Onttrekking aan vermogen 0

vermogen per 31-12 124.041 129.405
Fondsen en voorzieningen 84.628 87.365
Kortlopende schulden en overl. passiva 6.426 14.840
Totaal 215.095 231.610

Resultatenrekening

BATEN 2021 Begroting 2021 2020
Rentebaten en dividenden 1.651 2.500 1.743
Bijdragen levend geld, doorzendcollecten 17.056 24.000 20.867
Bestemmings giften 9.132 1.750 7.336
Incidentele baten 14.832 0 0
Totaal baten 42.671 28.250 29.946

Lasten 2021 Begroting 2021 2020
Kosten kerkelijk werkers 7.216                                          -                                              -                                          
Lasten kerkdiensten 10.640                                        4.250                                          10.634
Verplichtingen andere organen 2.735                                          3.000                                          3.058
Overige lasten 3.956                                          1.500                                          3.152
Diaconaal werk plaatselijk 7.199                                          9.800                                          19.363
Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd) 19.024                                        11.750                                        15.499
Subtotaal 50.771                                       30.300                                       51.705                                    
Bestemmingsgiften
Mutatie fondsen (2.737)                                        500                                             (4.049)                                     
Totaal lasten 48.034                                       30.800                                       47.656                                    

Saldo baten en lasten (5.364)                                        (2.550)                                        (17.710)                                  

Specificaties Balans 31-12-2021 31-12-2020
Activa
Financiële vaste activa

Aandelenkapitaal OIKOCREDIT -                                              18.196                                    
Uitstaande leningen 1.100                                          -                                          

Spaarcontracten SKG*** 114.105                                     114.105                                  
Totaal Financiële vaste activa 115.205 132.301

Rekening-courant CvK PG Leidschendam (953)                                           4.307                                     

Kortl. vorderingen en overl activa (364)                                           616                                        

Geldmiddelen
Rabobank 45.616                                        40.604                                    

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2021



ING 6.448                                          6.231                                      
SKG 49.144                                        47.550                                    

Totaal Geldmiddelen 101.207 94.385

Totaal Activa 215.095 231.610



PASSIVA
Fondsen en voorzieningen

diaconaal fonds 2.500                                          2.500                                      
Ondersteuningsfonds 15.000                                        15.000                                    

Rampenfonds 781                                             236                                         
Fonds Godly Play 1.949                                          2.014                                      
Fonds Jeugdwerk 1.407                                          1.824                                      

Fonds tbv Alleenstaande vrouwen 4.917                                          4.917                                      
Fonds Vluchtelingenwerk 1.318                                          985                                         

Fonds kleine Noden 6.069                                          6.202                                      
Algemeen Fonds 50.687                                        53.687                                    

Totaal Fondsen en voorzieningen 84.628 87.365

Kortlopende schulden en overl. Passiva
Af te dragen collectes 5.748                                          14.840                                    

overig 678                                             -                                          
Totaal Kortlopende schulden en overl. Passiva 6.426 14.840

Specificaties Resultatenrekening 2021 Begroting 2021 2020
Lasten kerkdiensten 

Kosten kerkdiensten 1.008                                          750                                             1.350                                      
Kosten bloemen 3.590                                          3.500                                          3.300                                      

Overige kosten 6.042                                          -                                              5.984                                      
Totaal Lasten kerkdiensten 10.640 4.250 10.634

Verplichtingen andere organen
Diaconaal Quotum 2.735                                          3.000                                          3.058                                      

Contributies en andere bijdrages -                                              -                                              -                                          
Totaal Verplichtingen andere organen 2.735 3.000 3.058

Overige lasten
Bankkosten 516                                             500                                             589                                         

Overige lasten 440                                             1.000                                          1.063                                      
Bijdrage diaconie aan digitalisering 3.000                                          -                                              1.500                                      

Totaal Overige lasten 3.956 1.500 3.152

Diaconaal werk plaatselijk
Ondersteuningen personen en terugontvangsten 3.438                                          4.000                                          10.179                                    

Digitale kerk 1.558                                          800                                             548                                         
Ouderenwerk 826                                             2.000                                          613                                         
jongerenwerk 1.377                                          2.000                                          2.014                                      

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk -                                              1.000                                          6.009                                      
totaal 7.199                                          9.800                                          19.363                                    

Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd)
Afdracht wereldwijd 4.316                                          13.896                                    

Afdracht Landelijk 2.070                                          1.603                                      
Afdracht eigendoel 12.639                                        -                                          
Bestemmingsgiften -                                              -                                          

Totaal Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd) 19.024 11.750 15.499

Mutatie Fondsen
Toevoeging aan fondsen 1.772                                          500                                             5.223                                      

Onttrekking aan Fondsen (4.509)                                        (9.272)                                     
Totaal Mutatie Fondsen -2.737 500 -4.049



Toelichting bij de inkomsten:

Het College ontvangt inkomsten via

1) inkomsten van belegging, certificaten en rente op deposito’s 

2) Collecten tijdens de kerkdiensten + zendingsbussen.

3) Daarnaast ontvangen we giften, bestemmingsgiften worden doorgestort aan het aan gegeven doel

3) Ouderenwerk bijeenkomsten, gemeentereisje,attenties

Algemeen (Lasten).

Toelichting mbt Resultatenrekening 2021

Terugloop van baten uit rente is door dalende rentestand en het opnieuw uitzetten bij SKG van gelden tegen een lager tarief dan vorig certificaat, 
echter wel hoger dan rente op bank

De collecteopbrengsten zijn dalend, daar tegenover staan dat de giften wel stijgen.
IN 2020 waren de kosten hoger, mede door Corona, waar we meer activiteiten ruimhartigere ondersteund hebben, dat is deels terug te herleiden bij 
de plaatselijke diaconale activiteiten en ook de ondersteuning personen. 

Bij de kascontrole over de jaarrekening 2019 is door de leden aangegeven, dat er aandacht dient te zijn voor
de hoogte van het eigen vermogen. In 2020 en 2021 hebben we dan ook ingeteerd op het eigen vermogen. 

Het college weet zich gedragen door de vele trouwe gevers van giften, soms voor een specifiek doel maar vaak ook ter vrije besteding.

Via deze weg willen we dan ook iedereen, die het college en onze doelen in welke vorm dan ook een warm hart toedragen, danken voor de bijdrage 
in 2021

4) De bankkosten zijn kosten voor het aanhouden van de rekeningen, storten van geld en kosten van de transacties.

Plaatselijk Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder 
thuis, ouderen, zieken, verslaafden, vluchtelingen, gevangenen en ex-gedetineerden, voedselbanken en pastoraat voor gasten.

1) Ondersteuning personen en terugontvangsten rechtstreekse financiële hulp aan personen in Leidschendam en Leidschenveen. Op basis van 
renteloze leningen of directe schenkingen.(het saldo is een saldering van de uitgaven en terug ontvangsten).

2) Kerkwebradio: Via de kerkwebradio kunnen gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen komen de kerkdienst meeluisteren,  wij zijn blij dat zij 
hierdoor met ons verbonden zijn. Enkele luisteraars geven hiervoor een vrijwillige bijdrage.

4) Jongerenwerk is sinds 2015 een speerpunt voor de Diaconie, betreft nu specifiek sponsoring van jongeren bij  diaconale activiteit

5) Diaconaal overig (landelijk/wereldwijd) omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (groot aandeel hierin zijn de activiteiten vanuit 
ZWO-commissie,voorzover deze gelden via het college lopen). We ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een 
menswaardig bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp nodig om de eerste honger te stillen. Speciale 
aandacht gaat uit naar de kinderen via “Kinderen in de knel”.

6) Onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en gemaakte onkosten( bijvoorbeeld voor cursussen), worden vergoed. Kosten voor beheer, 
secretariaat en (financiële) administratie (w.o. folders financiële actie) worden zoveel mogelijk beperkt.

1) Overige kosten diaconaal pastoraat: kleine attenties bij een (pastoraal of diaconaal) bezoek bij gebeurtenissen vaak op haar plaatsen hiernaast 
alle overige kosten in en rond liturgisch centrum

2) Kosten Kerkdiensten:betreft inkoopkosten(Avondmaal)

3) De landelijke kerk legt ons een diaconaal quotum op. Met dit quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren, daarnaast betalen we 
een bijdrage aan federatie van Diaconieën


