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1 Bestuursverslag bij de jaarrekening 2018 
 

1.1 Algemene gegevens 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Tiel gevestigd De Balije 1 4003 GA in Tiel. De 

gemeente maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 

RSIN 824 103 737 

gemeentenummer 

website http://www.protestantsegemeentetiel.nl/ 

1.2 Verslag van het College van Diakenen van de 
Protestantse Gemeente Tiel 

 

Doelstelling  

In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Tiel hebben wij als doelstelling van ons beleid 

aangegeven: 

Visioen: Barmhartigheid en gerechtigheid 

Ieder gemeentelid heeft een diaconale roeping. Van daaruit streven wij er naar recht te doen aan en stem 

te geven aan kwetsbare mensen, in woord en daad ondersteuning te bieden aan de lijdende mens. Onze 

geloofsgemeenschap wil present zijn in de samenleving – zowel dichtbij als ver weg - door bondgenoot te 

zijn van mensen die er alleen voor staan, zowel binnen als buiten onze gemeente.  

Activiteiten 

Onze activiteiten beslaan de volgende aandachtsgebieden: 

Gemeentediaconaat: Diaconaat in Erediensten, Taakdragers in de eredienst, Jeugddiaconaat, 

Bloemengroet, Koffieschenken, Haal en breng service, Diaconale werkgroep Wadenoijen, 

Ouderendiaconaat (o.a. Trefpunt ouderen), Groene Kerk. 

Binnenlands diaconaat: Diaconaat in Erediensten, Diaconaal Centrum Tiel (Inloophuis, Franciscushof en 

Tielse Maatjes) , Hulp en advies (o.a. individuele schuldhulpverlening ), Interkerkelijk Hulpfonds Tiel, 

Voedselbank, Diaconaat Intramurale Zorg (ziekenhuis/verzorgings-/verpleeghuizen), Kerstattenties, “Geen 

brug te ver” (Syrische parochie Arnhem). 

Buitenlands diaconaat: Diaconaat in Erediensten, Wereldwinkel,  Handtekeningen Amnesty International. 

Partnergemeente Kühlungsborn, voormalig Oost-Duitsland 

Een belangrijke wijziging in de uitvoering van onze activiteiten ten opzichte van het vorig jaar betreft de 

activiteiten die op 1 januari 2018 zijn ondergebracht bij de Stichting Diaconaal Centrum Tiel: het 

Inloophuis, de stadsmoestuin Franciscushof en het zorgproject Tielse Maatjes. Deze stichting wordt 

gedragen door de Heilige Suitbertus Parochie, de Protestantse Gemeente Tiel en de Gereformeerde Kerk 
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Vrijgemaakt Tiel.  De Protestantse Gemeente Tiel blijft verantwoordelijk voor de benoeming van één van 

de drie leden van de raad van toezicht en voor de goedkeuring van de benoeming van personen voor 

twee van de vijf  bestuurszetels. De diaconie staat voor een bedrag van € 50.000 garant voor uitgaven van 

het Inloophuis ten gevolge van calamiteiten. Hiermee is een belangrijke stap gemaakt in ons 

beleidsvoornemen: Verspreide activiteiten in Tiel onderbrengen in één interkerkelijk orgaan. 

Organisatie en bestuur 

Op 31 december 2018 bestond ons college uit zes diakenen, waarvan drie het dagelijks bestuur vormden.  

Onze activiteiten worden uitgevoerd door werkgroepen, ambtsdragers, taakdragers en andere 

vrijwilligers.  

Eén van de diakenen – niet de penningmeester – voert de boekhouding. 

Voor de controle van de jaarrekening zijn door de kerkenraad twee deskundige personen uit onze 

gemeente benoemd, die overigens niet actief zijn in het directe werkingsgebied van de diaconie. 

Alle voor de diaconie werkzame personen ontvangen geen vergoeding voor de door hen verrichte 

werkzaamheden. Alleen eventueel gemaakte onkosten worden vergoed. 

Financieel beleid 

Het vermogen van onze diaconie is vooral bedoeld om in stand te worden gehouden, zodat - naast de 

collecte opbrengsten - uit de opbrengsten daarvan activiteiten kunnen worden uitgevoerd en bijdragen 

kunnen worden gegeven. 

De algemene reserve  van de diaconie € 350.000 is belegd volgens de richtlijnen van de Protestantse Kerk 

Nederland, zoals deze zijn weergegeven in de uitgave:” Investeren in je/de missie!” (2012). Kenmerkende 

begrippen waaraan de beleggingen moeten voldoen zijn daarbij 1. “voor en door de kerk” of 2. 

“maatschappelijk verantwoord/duurzaam”. In de eerste categorie zijn voornamelijk gelden belegd bij de 

Stichting Kerkelijk Geldbeheer € 195.000 (SKG: “SKG belegt met een laag risicoprofiel) en Protestants 

Diaconaal Krediet Nederland € 19.000. In de tweede categorie zijn voornamelijk gelden belegd bij Triodos  

Fair  Share  Fund  € 59.000 en ASN-Novib  Microkredietfonds € 32.000. De laatste twee fondsen hebben 

een risicoprofiel 3 op een schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog). 

Met dit soort beleggingen ontstaat er eigenlijk een dubbel rendement: directe opbrengst (inkomsten voor 

onze diaconie) en indirecte opbrengst (betaalbare huisvesting voor protestantse initiatieven en 

bedrijfsfinanciering voor noodlijdende “zzp’ers” in de voormalig zo genoemde  “tweede” en “derde” 

wereld). 

Mede in verband met de opstart van het Diaconaal Centrum Tiel (huisvestingsproblematiek en mogelijk 

tijdelijk  liquiditeitsttekort) is nog een deel van de middelen vrij liquide gehouden.  Zodra gebleken is dat 

deze middelen niet direct zijn benodigd zullen ook deze voor langere termijn worden belegd. 

De calamiteitenreserve voor het Inloophuis (50.000) wordt niet voor langere tijd belegd. 

Jaarlijks wordt een collecterooster opgemaakt. Daarin wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling 

van de (altijd) diaconale doelen: één derde plaatselijk, één derde landelijk en één derde wereldwijd. Deze 

collecten worden periodiek afgedragen. Met name voor eigen gemeentelijk diaconaat en sommige 

plaatselijke doelen vindt een aanvullende bijdrage plaats. Incidenteel wordt een collecte voor noodhulp 

gehouden. 
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Resultaten 2018 

bedragen afgerond op € 100 

Het resultaat over 2018 bedroeg  negatief € 6.500; begroot was € 4.900; vorig jaar bedroeg het resultaat 

negatief € 9.400. 

De baten uit rente en dividenden dalen nog steeds (verschil met begroting negatief € 3.200). Zowel in 

Nederland als wereldwijd blijven de renteniveaus (nog?) laag. Binnen de opbrengsten levend geld blijven 

de vrijwillige bijdragen nog achter bij de begroting (zie ook hieronder bij vooruitblik). Binnen de door te 

zenden en afgedragen collecten en giften hebben onze gemeenteleden vooral de bijdragen voor 

wereldwijd diaconaat op het sterk toegenomen peil van 2017 gehandhaafd. Hierbij was bij het 

samenstellen van de begroting nog geen rekening gehouden (verschil € 2.700). 

Bij de kosten van het plaatselijk diaconaal werk is allereerst opvallend, dat het Interkerkelijk Hulpfonds 

Tiel dit jaar minder geld nodig had dan voorgaande jaren (verschil € 3.300). Daarnaast zijn bij de 

overdracht van activiteiten aan het Diaconaal Centrum Tiel de in het verleden opgebouwde resultaten 

daarvan ook overgedragen  (€ 2.300 – niet begroot). Tenslotte zijn de onder ziekenzorg opgenomen 

kosten van de bloemengroet van onze gemeente in 2017 sterk toegenomen. In 2018 zijn deze kosten 

eveneens  op dit sterk toegenomen peil van 2017 gebleven. Ook hierbij was bij het samenstellen van de 

begroting nog geen rekening gehouden (verschil € 700). 

Financiële  positie 

bedragen afgerond op € 10.000 

De algemene reserve van de diaconie bedraagt momenteel € 340.000. Aangezien rond € 200.000 van de 

beleggingen niet direct in  liquiditeiten kunnen worden omgezet is € 140.000 van dit vermogen nog vrij 

besteedbaar. Daarnaast is € 50.000 gereserveerd voor mogelijke uitgaven van het Inloophuis (Stichting 

Diaconaal Centrum Tiel)  ten gevolge van calamiteiten.  

Vooruitblik 

De komende jaren zullen we vanuit financieel oogpunt gezien vooral aandacht besteden aan onze 

beleidsvoornemens: 

- Financiën regelen 

Mede door krimp van de gemeente nemen de jaarlijkse ontvangsten af. De uitdaging is zo actief te 

zijn, dat het geefgedrag van de gemeente wordt versterkt. Het streven blijft, dat jaarlijkse 

opbrengsten uit vrijwillige bijdragen en collectes zodanig zijn, dat - zonder inkrimping van activiteiten 

- de diaconale uitgaven minder afhankelijk zijn van (rente) opbrengsten van het vermogen.  

- Communicatie verbeteren 

Door onderbezetting komt de diaconie momenteel te weinig aan communicatie toe. Het is van belang 

dat hiervoor mensen beschikbaar zijn/tijd wordt vrijgemaakt, immers onbekend maakt onbemind. 

Onze zondagsbrief, ons kerkblad SamenKerk en de pers blijven belangrijke media. Een extra uitdaging 

daarbij is het inspelen op de sociale media. Daarnaast mag het communiceren met de samenleving 

niet worden vergeten.  

Tenslotte 
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In het beleidsplan van onze gemeente hebben wij de positie, functie en taak van onze diaconie 

weergegeven met een gedicht van Anton Chardon: 

Diakenen (m/v) 

 

De bengels van de kerk  

Die hengelen naar centen  

toonbroden uit gaan delen  

met wijn een wond uitwassen  

de handen uit de mouwen  

matrassen door het dak  

de kiezen op elkaar  

in 't onvervaard vertrouwen  

op goede grond te bouwen  

een praktisch Pinkstermanifest  

‘t geheime leger van Gods heil  

Gods vlag op onze modderschuit 

 

We zijn dankbaar om wat ons gegeven is en om wat we te geven hebben, aan elkaar, aan de stad en 

wereldwijd. 
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1.3 Verklaring van de kerkenraad 
 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel verklaart, dat de Jaarrekening van het College van 

Diakenen over het boekjaar 2018, nadat deze voorlopig is vastgesteld, in samenvatting is gepubliceerd en 

gedurende een week in haar geheel voor de leden ter inzage is gelegd. 

Daarna is deze vastgesteld door de kerkenraad van bovengenoemde gemeente in de vergadering van 1 - 7 

– 2019. 

 

De Jaarrekening sluit met de volgende totalen:  

Baten/Inkomsten   € 24.489 

Lasten/Uitgaven   € 34.234 

Saldo     €  -9.745 

Incidentele baten en lasten en 

mutaties in bestemmingsreserves €    3.237 

Exploitatieresultaat   €    6.508 

De kerkenraad van bovengenoemde gemeente verklaart ook, dat bijgevoegde verklaring administratieve 

organisatie naar waarheid is ingevuld. 

w.g. Preses W. Wassink, Scriba C. Kirpestein  



cvd-pgt jaarstukken 2018 1-7-2019                                                                                                  8 
 

1.4 Verklaring van de deskundigen 
 
In opdracht van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Tiel hebben wij de jaarrekening van het 

College van Diakenen over het boekjaar 2018 gecontroleerd.  

 

De Jaarrekening sluit met de volgende totalen:  

Baten/Inkomsten   € 24.489 

Lasten/Uitgaven   € 34.234 

Saldo     €  -9.745 

Incidentele baten en lasten en 

mutaties in bestemmingsreserves €    3.237 

Exploitatieresultaat   €    6.508 

 

Conclusie van het onderzoek: 

Het onderzoek geeft aanleiding tot de volgende opmerking(en) en/of toelichting(en): 

1. Aangezien er slechts twee personen zijn, die een vaste vrijwillige bijdrage betalen is daarvoor geen 

procedure vastgesteld. 

 

2. Er is een ontwerp beleggingsstatuut, dat nog verder ontwikkeld zal worden. In het bestuursverslag 

bij de jaarrekening is het volgende opgenomen: 

“De algemene reserve  van de diaconie € 350.000 is belegd volgens de richtlijnen van de Protestantse 

Kerk Nederland, zoals deze zijn weergegeven in de uitgave:” Investeren in je/de missie!” (2012). 

Kenmerkende begrippen waaraan de beleggingen moeten voldoen zijn daarbij 1. “voor en door de kerk” 

of 2. “maatschappelijk verantwoord/duurzaam”. In de eerste categorie zijn voornamelijk gelden belegd 

bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer € 195.000 (SKG: “SKG belegt met een laag risicoprofiel) en 

Protestants Diaconaal Krediet Nederland € 19.000. In de tweede categorie zijn voornamelijk gelden 

belegd bij Triodos  Fair  Share  Fund  € 59.000 en ASN-Novib  Microkredietfonds € 32.000. De laatste 

twee fondsen hebben een risicoprofiel 3 op een schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog). 

Met dit soort beleggingen ontstaat er eigenlijk een dubbel rendement: directe opbrengst (inkomsten 

voor onze diaconie) en indirecte opbrengst (betaalbare huisvesting voor protestantse initiatieven en 

bedrijfsfinanciering voor noodlijdende “zzp’ers” in de voormalig zo genoemde  “tweede” en “derde” 

wereld).” 

 

De leden van de controlecommissie verklaren dat bovenstaande conclusie en het bijgevoegde 

controleverslag, na zorgvuldig onderzoek, volledig en naar waarheid zijn opgesteld.  

 

w.g.  J. Koops, P. van ‘t Wout 

 

Contactpersoon van deze controlecommissie voor de kerkenraad is : 

Naam: J. Koops 

E-mailadres: mail@koopstiel.nl  
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2 Jaarrekening 2018 
 

2.1 Balans per 31 december 2018 
 

  
na cons. 1) 

balans per 
31-12-
2018 

31-12-
2017 

ACTIVA €   

  Vaste activa     

  Financiële vaste activa     

  verstrekte hypotheken en leningen 19.242,24 20.360,01 

  Vlottende activa     

  Kortlopende vorderingen en overlopende activa     

  nog te ontvangen/overlopende posten 2.204,19 10.169,69 

  rekening courant College van Kerkrentmeesters 1.430,00 0,00 

  Beleggingen     

  overige beleggingen 94.615,92 93.979,03 

  Geldmiddelen     

  kas 873,21 1.010,90 

  bankrekeningen 155.996,20 161.939,94 

  deposito's 175.000,00 175.000,00 

    449.361,76 462.459,57 

  
  

  

PASSIVA €   

  Eigen vermogen     

  Eigen vermogen     

  algemene reserve 342.432,88 350.545,72 

  reserve koersverschillen 843,49 -761,17 

  
 

    

  Bestemmingsreserves en -fondsen     

  reserve nalatenschap tbv  inloophuis 50.000,00 50.000,00 

  overige bestemmingsfondsen 37.310,74 39.704,32 

  
 

    

  Vreemd vermogen     

  Vreemd vermogen korte termijn     

  Kortlopende schulden en overlopende passiva     

  overige schulden en overlopende passiva 18.774,65 20.843,01 

  af te dragen pensioenpremies 0,00 648,69 

  af te dragen sociale lasten 0,00 631,00 

  af te dragen loonheffingen 0,00 848,00 

  
 

    

  
 

    

  
 

449.361,76 462.459,57 

1) presentatie 2017 gewijzigd ivm vergelijkingsdoeleinden     
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2.2 Staat van baten en lasten over 2018 
 

Staat van baten en lasten 2018 2018 2017 

(t/m 2017 vóór consolidatie) begroot werkelijk werkelijk 1) 

  
 

€ € € 

BATEN 
 

      

81 opbrengsten uit rente en dividenden   8.300  5.132  6.176  

83 opbrengsten levend geld        4.400  3.535  3.441  

84 door te zenden collecten en giften     10.900  14.590  15.955  

85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen      1.000  1.231  1.325  

totaal baten 24.600  24.489  26.897  

  
 

      

LASTEN 
 

      

41 kosten overige eigendommen en inventarissen      0  0  395  

44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten      150  39  87  

45 verplichtingen/bijdragen andere organen        2.500  2.276  2.596  

47 kosten beheer, administratie en archief      1.110  496  1.008  

48 rentelasten/bankkosten          500  854  1.303  

50 diaconaal werk plaatselijk        14.900  15.268  15.796  

52 diaconaal werk wereldwijd        100  711  0  

53 afdrachten door te zenden collecten en giften    10.900  14.590  16.116  

  
 

30.160  34.234  37.300  

Saldo baten - lasten -5.560  -9.745  -10.403  

  
 

      

Incidentele baten en lasten       

65 incidentele lasten       

95 incidentele baten 0  843  134  

Totaal incidentele baten en lasten 0  843  134  

  
 

      

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen       

60 toevoegingen aan bestemmingsreserves/-fondsen -1.000  -1.352  -1.425  

90 onttrekkingen aan bestemmingsreserves/-fondsen 1.700  3.745  2.288  

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 700  2.394  862  

  
 

      

1) presentatie 2017 gewijzigd ivm vergelijkingsdoeleinden       

  
 

      

Resultaat totaal -4.860  -6.508  -9.407  

Bestemming resultaat       

Algemene reserve -4.860  -7.352  -9.541  

Reserve koersverschillen 0  843  134  

Overige reserves       

    -4.860  -6.508  -9.407  
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2018 
 

Kasstroomoverzicht       

  2018 € 2017 

Kasstroom uit operationele activiteiten -6.508     

Bedrijfsresultaat       

Aanpassingen voor:       

  Afschrijvingen/Waardeverandering       

  Vrijval/dotatie fondsen/ voorzieningen -2.394     

        

Veranderingen in werkkapitaal       

  Voorraden       

  Onderhanden projecten       

  Vorderingen 6.536     

  kortlopende schulden (excl. Bankkrediet) -4.196     

        

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -6.562     

        

Ontvangen/(betaalde) interest       

Resultaat deelneming       

Ontvangen/betaalde belasting naar de winst       

  0     

        

Kasstroom uit operationele activiteiten   -6.562   

        

Kasstroom uit investeringsactiviteiten       

Investeringen in materiële vaste activa       

Desinvesteringen materiële vaste activa       

Investeringen in financiële vaste activa       

Desinvesteringen financiële vaste activa 1118     

Investeringen beleggingen korte termijn niet liquide -30637     

Desinvesteringen beleggingen korte termijn niet liquide 30000     

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   481   

        

Kasstroom uit financieringsactiviteiten       

Ontvangsten uit langlopende schulden (nieuwe leningen)       

Aflossing langlopende schulden       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   0   

        

Toename/afname geldmiddelen   -6.081   

        

liquide middelen 31-12   162.951   

liquide middelen 1-1   156.869   

        

Toename/afname geldmiddelen volgens balans   6.081   
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2.4 Toelichting op de waarderingsgrondslagen 
 

TOELICHTING OP DE WAARDERINGSGRONDSLAGEN 

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijn Begroting en 
Jaarverslaggeving van de Protestantse Kerk Nederland, gewijzigd in 2018. 

De rubricering van de posten van de balans en de staat van baten en lasten is gewijzigd ten 
opzichte van voorgaande jaren. De rubricering van de cijfers van 2017 is aangepast aan de 
nieuwe rubricering, zodat vergelijking met de cijfers van 2018 mogelijk is geworden. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa 
en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 
en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de 
nominale waarde, onder gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn 
aan de nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het 
risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de vorderingen. 

 Overige beleggingen 

De onder de beleggingen opgenomen certificaten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. 
Tot en met het jaar 2017 waren deze gewaardeerd tegen aanschafwaarde of lagere 
koerswaarde. 

 GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten 
van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. 

Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 

 
  



cvd-pgt jaarstukken 2018 1-7-2019                                                                                                  13 
 

2.5 Toelichting op de jaarrekening 
 

Toelichting op de balans 
31-12-

2018 
31-12-

2017 

  
 

    

Financiële vaste activa     

verstrekte hypotheken en leningen     

  leningen u/g Protestants Diaconaal Krediet Nederland 17.350,01 18.250,01 

  diaconale leningen u/g aan natuurlijke personen 1.892,23 2.110,00 

  
 

19.242,24 20.360,01 

  
 

    

Beleggingen     

overige beleggingen     

  beleggingen  Triodos  Fair  Share  Fund   59.370,53 59.496,03 

  beleggingen  ASN-Novib  Microkredietfonds     31.678,87 30.938,00 

  aandelen  Oikocredit 3.566,52 3.545,00 

  
 

94.615,92 93.979,03 

  
 

    

  aankoopwaarden     

  beleggingen  Triodos  Fair  Share  Fund   59.219,67 PM 

  beleggingen  ASN-Novib  Microkredietfonds     31.678,87 PM 

  aandelen  Oikocredit  beleggingsnummer  B-43505    3.566,52 PM 

  
 

94.465,06 PM 

  De risicofactor van de beleggingen is 3 op een schaal van 1 (laag) tot 7 (hoog)     

  
 

    

Geldmiddelen     

bankrekeningen     

  Rabobank  bedrijfsspaarrekening  50.000,00 50.100,00 

  Stichting kerkelijk geldbeheer spaarrekening 45.735,89 41.591,01 

  ASN bankrekening 51.366,32 56.751,96 

  Overige bankrekeningen 8.893,99 13.496,97 

  
 

155.996,20 161.939,94 

  
De Rabobank bedrijfsspaarrekening betreft de liquide te houden belegging van 
de reserve nalatenschap tbv inloophuis.     

  
 

    

deposito's     

  Stichting kerkelijk geldbeheer 175.000,00 175.000,00 

  
De deposito's vallen de komende 5 jaar met een vrijwel jaarlijks gelijk bedrag 
vrij.     

  
 

    

Eigen vermogen     

Eigen vermogen     

algemene reserve     

  saldo begin boekjaar 350.545,72 360.086,53 

  mutatie reserve koersverschillen -761,17   

  resultaat boekjaar -7.351,67 -9.540,81 
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  saldo eind boekjaar 342.432,88 350.545,72 

  
 

    

reserve koersverschillen     

  saldo begin boekjaar -761,17 -895,17 

  mutatie t.l.v. algemene reserve 761,17   

  resultaat boekjaar 843,49 134,00 

  saldo eind boekjaar 843,49 -761,17 

  
 

    

Bestemmingsreserves en -fondsen     

reserve nalatenschap tbv  Inloophuis Tiel 50.000,00 50.000,00 

  

In het jaar 2003 is uit een nalatenschap € 50.000 ontvangen, waarvan de 
bestemming is: het Inloophuis Tiel. De inzet van deze middelen is in het 
verleden nog niet nodig geweest. Op 1 januari 2018 is dit inloophuis 
overgedragen aan de Stichting Diaconaal Centrum Tiel.     

  
Daarbij is overeengekomen, dat het bedrag zal worden gereserveerd voor het 
afdekken van eventuele financiële calamiteiten van het inloophuis.     

  
 

    

overige bestemmingsfondsen     

  fonds nieuw vrijthof 1.814,47 2.385,00 

  fonds bijzondere doeleinden 23.492,40 23.492,40 

  fonds stille armoede 9.790,87 11.613,92 

  fonds c.j.v.w. 2.213,00 2.213,00 

  
 

37.310,74 39.704,32 

  fonds nieuw vrijthof     

  saldo 1-1 2.385,00 3.097,39 

  bijdragen streekgemeenten 1.231,20 1.325,00 

  collectes 120,53 100,42 

  kosten -1.922,26 -2.137,81 

  
 

    

  saldo 31-12 1.814,47 2.385,00 

  
 

    

  

De doelstelling van dit fonds is voornamelijk het verstrekken van kerstattenties 
voor patienten in streekgebonden locaties: verpleeghuis Vrijthof en ziekenhuis 
Rivierenland.     

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  fonds bijzondere doeleinden 23.492,40 23.492,40 

  De doelstelling van dit fonds is het afdekken van bijzondere uitgaven.     

  
 

    

  fonds stille armoede     

  saldo 1-1 11.613,92 11.763,92 

  afboekingen leningen -1.823,05 -150,00 

  saldo 31-12 9.790,87 11.613,92 
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De doelstelling van dit fonds is het afdekken van niet incasseerbare diaconale 
leningen aan natuurlijke personen alsmede het opvangen van bovenmatige 
uitgaven op het gebied van stille armoede.     

  
 

    

Kortlopende schulden en overlopende passiva     

overige schulden en overlopende passiva     

  College van kerkrentmeesters Protestantse gemeente Tiel     

  - huisvestingslasten inloophuis 2016 en 2017 9.910,00 9.910,00 

  - consumpties diaconie 2015 tot en met 2018 4.000,00 3.000,00 

  Interkerkelijk hulpfonds Tiel bijdrage 2018 2.000,00 0,00 

  rekening courant stichting DCT (Diaconaal Centrum Tiel) 868,60 -5.000,00 

  reservering vakantiegelden te verrekenen met DCT 0,00 1.700,54 

  reservering verhuiskosten te verrekenen met DCT 0,00 5.926,50 

  project Tielse Maatjes te verrekenen met DCT 0,00 2.378,22 

  overige te betalen posten 1.892,40 2.927,75 

    18.671,00 20.843,01 
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2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 
 

Toelichting Staat van baten en lasten 2018 2018 2017 

    begroot werkelijk werkelijk 

    € € € 

BATEN 
 

      

81 
opbrengsten uit rente, dividenden en 
beleggingen           

81.10 rente van banken        4.000,00 2.829,67 3.512,31 

81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g     300,00 284,38 299,38 

81.40 opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen)      4.000,00 2.018,27 2.364,03 

  
 

8.300,00 5.132,32 6.175,72 

83 opbrengsten levend geld              

83.10 vrijwillige bijdragen         3.000,00 1.884,00 1.819,79 

83.20 collecten in kerkdiensten        700,00 1.198,74 967,46 

83.30 giften          700,00 452,51 654,00 

  
 

4.400,00 3.535,25 3.441,25 

84 door te zenden collecten en giften           

84.11 diaconale aard (plaatselijk)        1.000,00 3.019,35 2.899,35 

84.12 diaconale aard (regionaal/landelijk)        4.000,00 3.008,75 3.116,40 

84.13 diaconale aard (wereldwijd)        3.800,00 6.506,01 6.891,91 

84.14 diaconale noodhulp         0,00 522,40 714,94 

84.19 overige opbrengsten diaconaal/missionair werk       2.100,00 1.533,65 2.332,40 

  
 

10.900,00 14.590,16 15.955,00 

Nadere toelichting       

84.11 diaconale aard (plaatselijk)              

841100 Tielse Maatjes   539,11 373,69 

  Inloophuis      500,00 1.882,76 1.696,09 

  Interkerkelijk Hulpfonds Tiel      500,00 597,48 829,57 

  
 

1.000,00 3.019,35 2.899,35 

85 opbrengsten uit subsidies en bijdragen            

85.20 bijdragen van andere organen/instellingen       1.000,00 1.231,20 1.325,00 

  
 

1.000,00 1.231,20 1.325,00 

  
 

      

  totaal baten 24.600,00 24.488,93 26.896,97 

  
 

      

  
 

2018 2018 2017 

  
 

begroot werkelijk werkelijk 

  
 

€ € € 

LASTEN 
 

      

41 kosten overige eigendommen en inventarissen            

251040 project  Tielse  Maatjes     0,00 0,00 394,94 

44 lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten            

44.10 kerkdiensten          150,00 38,93 86,88 

45 verplichtingen/bijdragen andere organen              

45.10 afdrachten voor quotum        2.500,00 2.275,71 2.595,89 
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47 kosten beheer, administratie en archief            

47.10 bestuur          200,00 314,40 136,17 

47.20 bureaubehoeften en drukwerk        100,00 110,78 160,19 

47.30 telefoon          10,00 40,00 10,00 

47.40 administratie en archief          15,13   

47.50 jaarrekeningcontrole          700,00   701,80 

47.99 overige kosten         100,00 15,75   

  
 

1.110,00 496,06 1.008,16 

48 rentelasten/bankkosten                

48.11 bankkosten          500,00 853,73 1.302,73 

50 diaconaal werk plaatselijk              

50.15 
saldo ondersteuningen personen en 
terugontvangsten      1.500,00 1.849,39 1.873,72 

50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging         6.500,00 5.711,94 6.912,09 

50.30 ziekenzorg          2.500,00 3.459,17 3.662,11 

50.40 ouderenwerk          3.750,00 3.568,07 3.256,79 

50.60 vakantiekosten doelgroep         150,00 170,00 0,00 

50.80 jeugddiaconaat/jongerenwerk          250,00     

50.99 overige kosten diaconaal werk plaatselijk      250,00 509,53 91,21 

  
 

14.900,00 15.268,10 15.795,92 

Nadere toelichting       

50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging               

502.005 Inloophuis      2.750,00 1.367,24 1.553,91 

502.015 Interkerkelijk Hulpfonds Tiel      3.750,00 1.402,52 4.420,43 

502.020 Tielse  Maatjes       450,00   

502.025 Stichting  Diaconaal  Centrum  Tiel     2.292,18 937,75 

502.035 Stichting  JobHulpMaatje       200,00   

  
 

6.500,00 5.711,94 6.912,09 

50.30 ziekenzorg                

503.000 ziekenzorg       800,00 1.536,91 1.524,30 

504.001 kerstattenties  Vrijthof  -  Ziekenhuis 1.700,00 1.922,26 2.137,81 

  
 

2.500,00 3.459,17 3.662,11 

52 diaconaal werk wereldwijd              

52.25 aanvullende bijdragen op doorzendcollecten             

52.26 afdracht bijdragen inzake noodhulp       0,00 533,65   

52.29 overige bijdragen wereldwijd        100,00 177,84   

            100,00 711,49 0,00 

53 afdrachten door te zenden collecten en giften          

53.11 diaconaal plaatselijk         1.000,00 3.019,35 2.899,35 

53.12 diaconaal regionaal/landelijk         4.000,00 3.008,75 3.116,40 

53.13 diaconaal wereldwijd         3.800,00 6.506,01 6.891,91 

53.14 diaconale noodhulp           522,40 714,94 

53.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk       2.100,00 1.533,65 2.493,05 

  
 

10.900,00 14.590,16 16.115,65 

Nadere toelichting       

53.11 diaconaal plaatselijk               
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  Tielse  Maatjes     0,00 539,11 373,69 

  Inloophuis      500,00 1.882,76 1.696,09 

  Interkerkelijk Hulpfonds Tiel      500,00 597,48 829,57 

            1.000,00 3.019,35 2.899,35 

  
   

  

  totaal lasten 30.160,00 34.234,18 37.300,17 

  
 

      

95 incidentele baten               

95.20 koerswinsten            843,49 134,00 

  
 

      

60 toev. bestemmingsreserves/-fondsen               

60.10 toevoegingen          1.000,00 1.351,73 1.425,42 

Nadere toelichting       

  fonds nieuw vrijthof 1.000,00 1.351,73 1.425,42 

  
 

      

90 onttr. bestemmingsreserves/-fondsen               

90.10 onttrekkingen          1.700,00 3.745,31 2.287,81 

Nadere toelichting       

  fonds nieuw vrijthof 1.700,00 1.922,26 2.137,81 

  fonds stille armoede   1.823,05 150,00 

  
 

1.700,00 3.745,31 2.287,81 

  
   

  

Tekort/Overschot   -4.860,00 -6.508,18 -9.406,81 

 
 


