
JAARREKENING 2016 COLLEGE VAN DIAKENEN van de Protestantse Gemeente Eindhoven

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijsenstraat 4

5615 KS  EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BALANS 2016
in euro's  

Activa 31-dec-16 Passiva 31-dec-16

Effecten 36.738 Vermogen 99.567

Kortlopende vorderingen 10.654 Voorzieningen 22.710

Liquide middelen 77.179 Te betalen kosten 2.294

124.571 124.571

RESULTATENREKENING 2016
in euro's  

Begroting 2016

Lasten

Giften & ondersteuning  15.453 16.050

Plaatselijk diaconaal werk 11.690 15.250

Quota 7.144 5.000

Kosten kerkdiensten 2.026 2.000

Vorming diakenen 226 800
Administratie en beheerskosten 2.375 4.050
Diaconaal Werker 4.800 12.500     

Diaconale doorzendcollecten 30.268 23.000

Totaal lasten 73.982 78.650

Baten

Opbrengst jaaractie 30.139 35.000

Collecten voor diaconie 3.977 4.800

Giften en bijdragen 7.708 14.550

Rente en dividenden 910 1.300
   

Diaconale doorzendcollecten 30.268 23.000
 

Totaal baten 73.003 78.650

SALDO 2016 -979 0

Een volledige uitgebreide versie (d.d. 06-03-2017) is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau: 

kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl



TOELICHTING JAARREKENING 2016 College van Diakenen. 

 

Bij de resultatenrekening zijn berekeningen bijgevoegd waarmee de opbouw van de 

cijfers nauwkeurig te volgen zijn. 

 

 

 

A. LASTEN 

 

Giften & ondersteuning € 15.453 

Het College van Diakenen ondersteunt veel externe organisaties en doelen, zowel 

plaatselijk en regionaal als landelijk en internationaal. 

Het zwaartepunt ligt bij ondersteuning voor dak- en thuislozen.   

 

Plaatselijk diaconaal werk € 11.690 

Vanuit het College van Diakenen wordt allerlei diaconaal werk op plaatselijk gebied, 

zowel op stedelijk als wijkniveau, ondersteund. 

Op plaatselijk niveau is er een extra toevoeging geweest aan de voorziening oninbare 

leningen. Daarnaast zijn, voor het eerst in 2014, ook de uitgaven opgenomen van het 

Protestfonds. Het Protestfonds valt onder de hoede van de Centrale Diaconie. 

Met ingang van 2015 is ook het Bloemenfonds van PGE Zuid in deze post begrepen.  

 

Quota € 7.144 

De zgn Quota betreffen bedragen die het College van Diakenen dient af te dragen aan 

de landelijke kerk, gebaseerd op jaarlijkse inkomsten en aantal leden. 

 

Kosten kerkdiensten € 2.026 

Een aantal kosten rondom de kerkdiensten, zoals bloemen en avondmaalswijn, naast 

de kosten rondom huwelijks- en rouwdiensten, komen voor rekening van het College 

van Diakenen. 

 

Vorming diakenen € 226 

Uiteraard wordt ook de nodige aandacht besteed aan vorming en 

deskundigheidsbevordering t.b.v. diakenen. 

 

Diaconaal werk / professionele ondersteuning € 4.800 

Na het vertrek van de diaconaal werker hebben wij professionele ondersteuning 

ontvangen van het landelijk dienstencentrum van de PKN. In 2015 zijn deze kosten 

ten laste van een voorziening geboekt en in 2016 ten laste van de resultatenrekening.  

 

Administratie en beheerskosten € 2.375 

Om alle werkzaamheden van het College van Diakenen uit te kunnen voeren is het 

noodzakelijk om enige administratie- en beheerkosten te maken.  

 

 

Diaconale doorzendcollecten € 30.268 

De meeste diaconie-collecten tijdens de eredienst zijn zgn 'doorzendcollecten'. D.w.z. 

deze collecten zijn gekoppeld aan een specifiek doel, de opbrengst wordt doorgestort 

aan de genoemde doelen. 

 

 

 

 



B. BATEN 

 

De belangrijkste inkomstenbronnen voor het College van Diakenen zijn de 

zogenaamde 'Diaconale Jaaractie', de giften en bijdragen en de diaconale collecten 

tijdens de erediensten. De meeste van die collecten zijn als 'doorzendcollecte' bestemd 

voor een specifiek genoemd doel, soms zijn er algemene collecten voor de diaconie. 

 

Opbrengst jaaractie € 30.139 

De opbrengst van de diaconale jaaractie ad € 30.139,- is ca  € 7.000 meer dan in de 

jaren voor 2012 ( m.i.v. 2012 werd er een hogere bijdrage gevraagd voor een 

diaconaal werker ). 

 

Collecten voor diaconie € 3.977 

Dit zijn de collecten voor interne doelen in de erediensten, zoals kerstpakketten en de 

opbrengst in de huwelijksdiensten. 

 

Giften en bijdragen € 7.709 

Hieronder vallen bijdragen voor een algemeen doel, een project, het Protestfonds en 

het Bloemenfonds PGE Zuid.  

 

Rente en dividenden € 910 

 

 

Diaconale doorzendcollecten € 30.268 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kascontrole moet nog uitgevoerd worden. Het CvD heeft de jaarrekening 2016 

goedgekeurd op 27-03-2017.  


