
 

 

 

 

 

 

 

Toelichting Diaconiebegroting 2019 
 
Batenrekening 
 
bijdragen levend geld:  
- Post 83 betreft de inkomsten uit collecten en giften.  
door te zenden collectes en bijdragen 
- Post 84.11 “doorzendcollectes/giften diaconale aard (landelijk)” betreft de H.A.-collectes, die 
bestemd zijn voor een bepaald doel in Nederland. Uitgangspunt is een 6-tal collectes. 

 
Lastenrekeningen 
 
verplichtingen/bijdragen andere organen 

- Post 45.90 “overige bijdragen en contributies” zijn o.a. de kosten voor INLIA (exclusief de 
jaarlijkse H.A.-collecte) en abonnementen van bladen opgenomen. 
diaconaal werk plaatselijk 
- Post 50.20 “maatschappelijk werk/gezinsverzorging” betreft acties die we als gemeenschappelijke 
diaconieën doen in de vorm van supermarktbonnen met kerst voor de gezinnen met een minimum 
inkomen in Oudewater. 
- Post 50.30 ‘ziekenzorg’ betreft de extra bijdrage aan de Zonnebloem (exclusief de jaarlijks H.A. 
collecte),  
- Post 50.40 “ouderenwerk” betreft de kosten voor de kerstattentie voor de ouderen vanaf 80 jaar 
en is iets verhoogd ivm een hoger aantal personen die hiervoor in aanmerking komt. 
- Post 50.70 “bijdrage bezoekwerk” betreft de kosten die de pastoraatgroep maakt, alsmede de 
kosten van het kaartje dat u mede ondertekent op de 1

e
 zondag van de maand. 

- Post 50.90 betreft bijdrage kosten schuldhulpmaatje. 
diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 

- Post 51.11 “afdracht doorzendcollecten/giften” zie post 84.11 

 

Bijzondere inkomsten en uitgaven in 2019. 
 
Met ingang van 2017 is door de Diaconie een noodfonds in het leven geroepen. Bij een beroep op 
dit noodfonds gaat het om een renteloze lening en is dus niet een gift/schenking. Uitgaven vallen 
onder kortlopende vorderingen en overlopende activa, evenals de inkomsten (terugbetaling van de 
lening in termijnen). Dit is een balanspost en dus niet zichtbaar in de exploitatierekening. 
 

 
De door de Kerkenraad goedgekeurde begroting 2019 d.d.7 november 2018 ligt gedurende 7 dagen na 

verschijning op de website van de Protestantse Gemeente Oudewater ter inzage bij penningmeester 

van de Diaconie. U kunt hiertoe een afspraak maken via secretariaat diaconie@protgemoudewater.nl 


