Verkort overzicht van de exploitatierekening 2016
van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te
Voorschoten

Het financiële resultaat over 2016 kwam uit
op een positief saldo van baten en lasten van
€ 2.184.
In 2016 is geen groot onderhoud gepleegd aan
de woonhuizen, wel heeft de Diaconie een
grote bijdrage geleverd aan restauratie van de
kerkhofmuur. Een bedrag van € 11.000 is
toegevoegd aan de voorziening om het
onderhoud in de komende jaren te kunnen
uitvoeren. Daarnaast is een bedrag van € 760
toegevoegd aan het Diaconaal fonds. Hierdoor
komt het eindresultaat uit op een tekort over
2016 van € 4.334.
Evenals in voorgaande jaren werden giften
verstrekt (voor ca € 12.400) aan diaconale
instellingen zoals Kerk in Actie (Binnenlands
Diaconaat), De Bakkerij Leiden en de
Stichtingen Exodus, Epafras, Stad en Kerk (Den
Haag), Hospice Wassenaar en Issoria (Leiden),
INLIA, Vluchtelingenwerk Voorschoten en het
Diaconaal Havenproject Rotterdam.
Verder werden, in samenspraak met de
Commissie ZWO, giften verstrekt aan o.a. de
christelijke hulporganisatie ZOA (€ 500), het
scholenproject Semboro in Indonesië en
Werelddiaconaat van Kerk in Actie.
Het resultaat van -/- € 4.334 is ten laste
gebracht van de algemene reserves.
De volledige jaarrekening 2016 ligt voor
belangstellenden ter inzage bij Ralph Dykstra.
Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de
heer R. Gerrits, tel. 071-8880785
Hieronder volgt een verkort overzicht van de
exploitatierekening over 2016 met ter
vergelijking de cijfers van 2015.
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(Bedragen x € 1.000,-)
Baten
Baten diaconiewoningen
Rentebaten en dividenden
Giften en diaconale bijdragen
Door te zenden collecten
Totaal baten
Lasten
Lasten diaconiewoningen
Lasten kerkdiensten
Verpl./bijdr. andere org.(Diac.
Quotum, bijdr. De Bakkerij)
Kosten beheer en administratie
Rentelasten en bankkosten
Diac. werk plaatselijk (incl.
vakanties Hotel de Werelt)
Diac. werk regionaal / landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
H.A.-proj (Voedselb./Hospices)
Totaal lasten

2016

2015

43,7
1,8
6,7
3,0
55,2

42,5
2,5
8,1
6,3
59,4

22,2
1,6

14,5
1,8

4,0
0,1
1,0

7,0
0,3
2,5

7,9
12,9
3,1
55,6

10,4
14,8
3,0
2,3
55,6

2,2

3,8

-7,3

-18,5

0,8

12,1

-

-

-4,3

-2,6

Saldo baten – lasten
Overige baten en lasten:
Fondsen en voorzieningen
Toevoeging onderhoudsvoorz.
woonhuizen en diaconaal fonds
Onttrekking onderhoudsvoorz.
woonhuizen en diaconaal fonds
Overige baten
Resultaat

