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Jaarcijfers 2015 diaconie Protestantse Gemeente Barendrecht 

Hieronder vindt u de balans per 31 december 2015 en 31 december 2014, alsmede de staat van baten en 
lasten over het jaar 2015 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Barendrecht.  
 
Zowel de balans per 31-12-2015 als de staat van baten en lasten over het jaar 2015 is weergegeven voor de 
drie te onderscheiden onderdelen (te weten de diaconie van de ‘gewone’ wijkgemeenten, de diaconie van 
de hervormde wijkgemeente B.A. en het beheerde vermogen) en op totaalniveau. Ook is de balans op 
totaalniveau zichtbaar per 31-12-2014. 
 
De staat van baten en lasten bestaat uit drie kolommen die de baten en lasten over 2015 laten zien van de 
drie hierboven genoemde onderdelen met daarnaast een totaalkolom. Verder is ter vergelijking een kolom 
met de begroting 2015 opgenomen. 
 
Twee opvallende zaken verdienen nadere toelichting: 

 De mutatie van de algemene reserve bedraagt € 141.903, terwijl het resultaat over 2015 volgens de 
staat van baten en lasten € 115.147 bedraagt. Het verschil wordt verklaard door een legaat ten 
gunste van de diaconie van de wijkgemeente B.A. ter grootte van € 26.756, dat rechtstreeks aan de 
algemene reserve is toegevoegd. 

 Op de staat van baten en lasten is ten gunste van het vermogen een opbrengstenpost verantwoord 
van € 98.597. Deze post (die het positieve resultaat van € 112.065 en het totale positieve resultaat 
van € 115.147 grotendeels verklaart) betreft de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop van de 
obligaties in de loop van 2015. Deze verkoop heeft plaatsgevonden na een zorgvuldige afweging en 
op basis van ingewonnen advies (nu verkopen levert naar verwachting het gunstigste totale 
rendement op). De renteopbrengsten zullen de komende jaren lager zijn door de verkoop van de 
obligaties, maar dat wordt gecompenseerd door de gerealiseerde boekwinst, die we de komende 
jaren gelijkmatig zullen gebruiken voor diaconale doeleinden. 
Het is hierbij goed om op te merken dat het vermogen niet ‘vrij’ besteed kan worden. In de bij de 
fusie tot PGB opgestelde Plaatselijke Regeling is bepaald dat het vermogen in stand moet worden 
gehouden en dat het rendement op het vermogen besteed kan worden aan diaconale zaken. 

 
De jaarrekening van de diaconie is nog niet definitief goedgekeurd door de Algemene Kerkenraad. Zij ligt op 
het moment van schrijven ter controle voor aan de door de AK benoemde controlecommissie. De volledige 
jaarrekening zal van zondag 22 mei t/m zondag 29 mei ter inzage liggen in de Bethelkerk. Op 1 juni zullen 
de cijfers worden toegelicht tijdens de gemeenteavond. 
 
Wie de volledige jaarcijfers wil ontvangen of wie vragen heeft, kan contact opnemen met ondergetekende. 
Een hartelijke groet namens de diaconie. 
 
Henk Vermeiden 
tel. 614421 
henkvermeiden@online.nl 
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31-12-14

Gewone

wijk-

gemeenten

Hervormde

gemeente

B.A. Vermogen

Totaal

31-12-2015

Totaal

31-12-2014

Activa

Verstrekte leningen 4.000                2.000                2.269                8.269                6.269                

Beleggingen -                    -                    217.631           217.631           552.006           

Vorderingen 13.290              2.624                1.910                17.824              13.260              

Geldmiddelen 57.484              55.511              601.125           714.120           265.343           

74.774              60.135              822.935           957.844           836.878           

31-12-14

Passiva

Algemene reserve 21.931              41.595              817.489           881.015           739.112           

Vooruitontvangen 2.615                -                    2.615                5.285                

Schulden 50.228              4.540                5.446                60.214              78.481              

Fonds onderst. Indiv. Hulpverl. -                    14.000              -                    14.000              14.000              

74.774              60.135              822.935           957.844           836.878           
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31-12-15

31-12-15



3 
 

 
 

Gewone

wijk-

gemeenten

Hervormde

gemeente

B.A. Vermogen

Totaal

2015

Begroting

2015

Baten

Ontvangen interest bank 463                    286                    8.422                9.171                6.720                

Rente obligaties/pandbrieven 24.506              24.506              18.000              

Dividend aandelen 200                    200                    200                    

Vrijwillige bijdragen 54.184              54.184              52.500              

Collecten (geen doorzendcollecten) 3.166                10.321              13.487              10.800              

Giften 5.125                2.158                7.283                8.250                

Overige opbrengsten 5.446                98.597              104.043           -                    

Doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) 22.827              7.592                30.420              30.500              

Doorzendcollecten/giften missionaire aard 8.024                8.024                5.000                

Doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) 22.176              11.571              33.747              35.900              

Kerkinactie missionair aandeel buitenland 28.874              28.874              31.500              

Overige bijdragen diaconaal/missionair 16.852              2.028                18.881              15.000              

Totaal baten 167.339           33.955              131.525           332.819           214.370           

Lasten

Kosten kerkdiensten 815                    490                    1.304                1.400                

Diaconaal quotum 8.253                8.253                8.000                

Overige lasten 2.851                260                    1.307                4.417                5.845                

Ondersteuningen 14.890              2.955                17.845              23.000              

Ouderenwerk/bezoekwerk 5.379                5.800                11.179              10.500              

Overige lasten diaconaal werk plaatselijk -                    1.616                2.350                3.966                3.000                

Afdracht doorzendcollecten (zie 84.11) 22.827              7.592                30.420              30.500              

Afdracht overige ontvangen bijdragen (landelijk) 7.844                1.000                3.650                12.494              9.900                

Afdracht doorzendcollecten (zie 84.21.00) 8.024                8.024                5.000                

Afdracht doorzendcollecten (zie 84.21.01) 22.176              11.571              33.747              35.900              

Kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 32.511              32.511              27.500              

Kerkinactie missionair aandeel buitenland 28.874              28.874              31.500              

Afdracht bijdragen inzake "rampen" -                    -                    -                    

Afdracht overige ontvangen bijdragen (wereldwijd) 18.709              2.028                3.900                24.638              21.900              

Totaal lasten 164.900           33.312              19.460              217.672           213.945           

Overschot / Tekort 2.438                644                    112.065           115.147           425                    
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