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01-07-2016

Opbrengst van de collectes t.b.v. de Diaconie in de maanden
februari t/m mei.
21 februari,  Kerk in Aktie, Voorjaarszendingsweek ¬ 103,98
28 februari,  KIA, Binnenlandsdiaconaat  ¬ 91,40
6 maart,  ZWO, Cardsproject (Dalitkinderen) ¬ 92,60
6 maart,  Noodhulp Syrië ¬ 87,51
13 maart,   Kerk in Aktie Migranten Amsterdam ¬ 196,85
20 maart,  Kerk in Aktie Hulp boerinnen in Ghana ¬ 124,24
27 maart,  JOP ¬ 168,61
27 maart,  JOP Grevenbicht ¬ 30,31
3 april,  St. Leergeld ¬ 146.24
17 april,  Amnesty International ¬ 87,22
24 april,  Bie Zefke ¬ 119,68
5 mei,  ZWO, Cardsproject (Dalitkinderen) ¬ 37,24
15 mei,  ZWO, Cardsproject (Dalitkinderen) ¬ 213,89
15 mei,  Kerk in Aktie Rwandese kinderen (Grevenbicht) ¬ 51,00
29 mei,  Hospice Bronnerhof ¬ 97,11
Namens de diaconie een hartelijke groet, Willy van der Weide 
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DIACONIE: JAARREKENING 2015

Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen
over het boekjaar 2015:

De opbrengsten uit levend geld en door te zenden collecten zijn t.o.v. het jaar 2014 licht gestegen. Van ¬ 20.967 in
2014 naar ¬ 21.226 in 2015. De belangrijkste post binnen de baten betreft de door te zenden collecten.

De rentebaten zijn licht gedaald t.o.v. het jaar 2014. Van ¬ 1.086 naar ¬ 965. Dit komt enerzijds door de daling van
het rentepercentage als gevolg van de ontwikkeling in de markt op dit gebied en anderzijds door de afname van het tegoed
van de spaarrekening wegens het uit de eigen reserve ondersteunen van het plaatselijk diaconaal werk.

De lasten zijn gedaald t.o.v. het jaar 2014 van ¬ 33.477 in 2014 naar ¬ 31.355 in 2015. Dit komt door een afname van
het diaconaal werk plaatselijk en regionaal. Daarentegen zijn de lasten van het diaconaal werk wereldwijd toegenomen. De
kosten van het diaconaal quotum zijn t.o.v. het jaar 2014 toegenomen. Verder geen bijzonderheden in de lasten.

Kijkend naar de bovenstaande toelichting en het verkorte overzicht van de baten en lasten over het jaar 2015 komen we
op een negatief resultaat van ¬9.164 uit over het jaar 2015. Het negatieve resultaat ontstaat voornamelijk uit het feit
dat er vanuit de reserves van de diaconie plaatselijk diaconaal werk wordt ondersteund.
In de tabel hieronder staat een samenvatting van de boekhouding.
Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester,
Namens het college van diakenen:Willy van der Weide: penningmeester,Joke van der Steen: voorzitter
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