
Algemene informatie bij de Begroting 2020CvD 
 

Eindhoven, oktober 2020  

 

Beste lezer, 

 

Voor u ligt de begroting 2021 van het College van Diakenen ( CvD ) van de Protestantse 

Gemeente Eindhoven. 

 

Opbouw conform voorgaand jaar 

In grote lijnen komt deze begroting overeen met die van voorgaande jaar. Uiteraard zijn de 

bedragen waar nodig wel aangepast aan ontwikkelingen / trends in de achterliggende jaren; 

we verwachten een klein negatief resultaat. 

 

Bij de meeste rubrieken vindt u toelichtingen in de gedetailleerde begroting. 

 

De belangrijkste inkomstenbronnen voor het CvD blijven:  

- de zgn 'Diaconale Jaaractie' en  

- de Diaconale (doorzend-) collecten tijdens de erediensten.  

 

De belangrijkste uitgavenposten zijn: 

- giften/ondersteuning van plaatselijk, regionale en ( inter- ) nationale diaconale 

doelen 

- plaatselijk diaconaal werk  

 

Nadere toelichting 

Tijdens de gemeenteavond in november a.s. zal de voorzitter van het CvD een nadere 

toelichting geven op deze begroting. 

 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook voor 

opmerkingen of suggesties ter verbetering staan wij open. 

 

 

Namens het Dagelijks Bestuur van het College van Diakenen, 

 

Leo Steinhauzer, voorzitter 

Wim Wiggers, penningmeester                                                                        



College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Eindhoven

Camphuijsenstraat 4

5615 KS  EINDHOVEN

Telefoon (040) 2522 575

BEGROTING 2021
in euro's  

Lasten

Giften & ondersteuning  17.800

Plaatselijk diaconaal werk 14.550

Professionele ondersteuning 200

Quota 4.000

Kosten kerkdiensten 2.300

Vorming diakenen 400
Administratie en beheerskosten 1.700

Subtotaal 40.950

Diaconale doorzendcollecten 28.000        

Totaal lasten 68.950

Baten

Opbrengst diaconale jaaractie 27.500

Collecten voor diaconie 1.750

Giften en bijdragen 6.950

Rente en dividenden 0

Subtotaal 36.200
  

Diaconale doorzendcollecten 28.000
 

Totaal baten 64.200

SALDO 2021 -4.750

Een volledige uitgebreide versie is op te vragen bij het Kerkelijk Bureau: 

kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl



TOELICHTING BEGROTING 2021 

 

A. LASTEN 

 

Giften & ondersteuning € 17.800 

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

plaatselijk en regionaal als landelijk en internationaal.  

 

Plaatselijk diaconaal werk € 14.550 

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

zowel op stedelijks als wijkniveau, ondersteund. Hier is bijvoorbeeld te denken aan 

diaconaal ouderenwerk, diaconaal werk voor de jeugd, financiële hulpverlening en 

uitgaven voor kerstpakketten voor de minima. 

 

Diaconaal kerkelijk werker/prof. ondersteuning  € 200 

Kosten voor professionele ondersteuning. 

 

Quota € 4.000 

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 € 2.300 

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

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

Diakenen. 

 

Vorming diakenen € 400 

Uiteraard wordt ook de nodige aandacht besteed aan vorming en 

deskundigheidsbevordering t.b.v. diakenen. 

 

Administratie en beheerskosten € 1.700 

Hieronder vallen vergaderkosten, portikosten, de lasten voor de jaaractie, de 

bankkosten en de vaste bijdragen aan Oiko en aan de federatie van Diakenen.  

 

Diaconale doorzendcollecten € 28.000 

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' 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 € 27.500 

De begrootte opbrengst van de diaconale jaaractie.  

 

Collecten voor diaconie € 1.750 

Dit zijn de collecten ten gunste van het diaconaal werk Eindhoven.. 

 



Giften en bijdragen €6.950 

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

ZWO 

 

Rente en dividenden €  0 

 

Diaconale doorzendcollecten € 28.000 

 

 

 

 

 

.  


