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BEGROTING

van de Centrale Diaconie * (juiste kerknaam invullen)

te Middelburg

* Protestantse Gemeente

  Hervormde Gemeente

  Gereformeerde Kerk

  Evangelisch Lutherse gemeente

Opgesteld door het 

college van (selekteer 'kerkrentmeesters' of 'diakenen')

Over het boekjaar: 2017

Lees voor het gebruik het tabblad: Gebruiksinformatie.
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Centrale Diaconie te Middelburg Begroting, versie 4

college van  diakenen Verslagjaar 2017

Algemene Informatie vervolg.

college van diakenen

Voorzitter

Naam: mevr J Bok Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

Secretaris

Naam: dhr D de Keijzer Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

Penningmeester

Naam: dhr J de Visser Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

Preses kerkenraad

Naam: dhr R J van der Kluit Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

Scriba kerkenraad

Naam: dhr L P Marijs Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

De administratie berust bij:

Naam: dhr M P Wieringa Telefoon:

Adres: e-mail

Pc plaats

Contactpersoon voor deze begroting:

Naam: dhr J de Visser Telefoon:

Adres: e-mail johdvisser@zeelandnet.nl

Pc plaats
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college van  diakenen Verslagjaar 2017

Algemene Informatie vervolg.

Stand per 31 december

1 Kerkelijke regio (b.v. Midden) Zuid west

2 Registratienummer gemeente

3 Classis (naam)

4 Combinatie/Federatie met

5 Aantal Wijkgemeenten 7,0

6 Aantal predikanten 6.4

6.1 waarvan voor gewone werkzaamheden 5.9

6.2 waarvan met een bijzondere opdracht 0.5

6.3 Bezetting predikanten                         volledig:

6.4

7 Aantal kerkelijk werkers

7.1 Bezetting kerkelijk werkers in FTE

8 Overige betaalde medewerkers in FTE

9 Aantal belijdende leden verslagjaar 2622 2739 (voorgaand jaar: facult)

10 Aantal doopleden verslagjaar 2042 2110 (voorgaand jaar: facult)

11 Overig aantal tot de gemeente behorend. 355 (voorgaand jaar: facult)

 Totaal aantal leden (10+11) 4664 4849

12 Aantal pastorale eenheden 3095

0.800.670.000.4330.000

Walcheren

 dagdelen parttime:
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Verklaringen intern

Verklaring college van  diakenen

Het college van diakenen van de Centrale Diaconie te Middelburg

verklaart, dat de ontwerp-begroting over 2017 ingevolge ordinantie 11 art. 6 is opgesteld en

ingediend bij de (algemene) kerkenraad.

datum: 19 september 2016

Voorzitter: mevr J Bok (Handtekening)

Secretaris: dhr D de Keijzer (Handtekening)

Verklaring  Kerkenraad

Nadat de begroting voorlopig is vastgesteld, is deze in samenvatting gepubliceerd en gedurende een

week in haar geheel voor de leden ter inzage gelegd.

Daarna is de begroting vastgesteld door de (algemene) kerkenraad van de Centrale Diaconie

 te Middelburg  in de vergadering van:

De begroting wordt vóór 15 december voorafgaand aan het begrotingsjaar voorgelegd aan het

Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken.

datum: 28 november 2016

Preses: dhr R J van der Kluit (Handtekening)

Scriba: dhr L P Marijs (Handtekening)
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Batenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

80 baten onroerende zaken

80.10 inkomsten kerkgebouwen -€                      -€                      

80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum -€                      -€                      -€                     

80.40 inkomsten pastorie(ën) -€                      -€                      -€                     

80.50 inkomsten kosterswoning(en) -€                      -€                      -€                     

80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen -€                      -€                      -€                     

80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen -€                      -€                      -€                     

80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen -€                      -€                      -€                     

totaal -€                      -€                      -€                     

81 rentebaten en dividenden

81.10 ontvangen interest bank 10.000€            11.000€            10.284€           

81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g -€                      -€                     

81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken 3.200€              3.800€              3.503€             

81.40 rente obligaties/pandbrieven -€                      -€                      -€                     

81.50 dividend aandelen -€                      -€                      -€                     

81.90 overige rentebaten -€                      -€                      -€                     

totaal 13.200€            14.800€            13.787€           

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

82.10 opbrengsten uit bloot eigendom -€                      € -€                     

82.20 opbrengsten deelname stichtingen -€                      -€                      -€                     

82.90 overige opbrengsten -€                      -€                      -€                     

totaal -€                      -€                      -€                     

83 bijdragen levend geld

83.10 vrijwillige bijdragen -€                      -€                      -€                     

83.20 collecten in kerkdiensten 42.000€            45.000€            45.844€           

83.30 giften -€                      -€                      1.825€             

83.40 schenking/legaat/erfenis < €  500,-- per verkrijging -€                      -€                      -€                     

83.50 collectebussen -€                      -€                      -€                     

83.60 ontvangsten voor solidariteitskas -€                      -€                      -€                     

83.70 opbrengsten wijkkassen -€                      -€                      -€                     

83.80 Diaconale rondgang -€                      -€                      -€                     

83.90 overige bijdragen levend geld -€                      -€                      -€                     

totaal 42.000€            45.000€            47.669€           
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Lastenrekeningen

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
40.10 monumentaal kerkgebouw

40.11 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.12 belastingen -€                   -€                   -€                  

40.13 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.14 energie en water -€                   -€                   -€                  

40.19 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.20 niet-monumentaal kerkgebouw

40.21 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.22 belastingen -€                   -€                   -€                  

40.23 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.24 energie en water -€                   -€                   -€                  

40.29 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

40.31 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.32 belastingen -€                   -€                   -€                  

40.33 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.34 energie en water -€                   -€                   -€                  

40.39 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.40 pastorie(ën)

40.41 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.42 belastingen -€                   -€                   -€                  

40.43 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.44 energie en water -€                   -€                   -€                  

40.49 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.50 kosterswoning(en)

40.51 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.52 belastingen -€                   -€                   -€                  

40.53 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.54 energie en water -€                   -€                   -€                  

40.59 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.90 monumentaal orgel

40.91 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.93 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.94 overige lasten -€                   -€                   -€                  

40.95 niet-monumentaal orgel

40.96 onderhoud -€                   -€                   -€                  

40.98 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

40.99 overige lasten -€                   -€                   -€                  

totaal -€                   -€                   -€                  

41 lasten overige eigendommen en inventarissen
41.30 verenigingsgebouw/kerkelijk centrum

41.31 onderhoud -€                   -€                   -€                  

41.32 belastingen -€                   -€                   -€                  

41.33 verzekeringen -€                   -€                   -€                  

41.34 energie en water -€                   -€                   -€                  

41.39 overige lasten -€                   -€                   -€                  

41.60 overige monumentale gebouwen

41.61 onderhoud -€                   -€                   -€                  

1



Centrale Diaconie te Middelburg Begroting, versie 4

college van diakenen Jaar 2017

Totaal exploitatie

begroting begroting rekening

2017 2016 2015

baten

80 baten onroerende zaken -€                       -€                       -€                        

81 rentebaten en dividenden 13.200€             14.800€            13.787€              

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                       -€                       -€                        

83 bijdragen levend geld 42.000€             45.000€            47.669€              

84 door te zenden collecten 116.000€           114.000€          121.743€            

85 subsidies en bijdragen -€                       -€                       -€                        

totaal baten 171.200€           173.800€          183.199€            

lasten

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                       -€                       -€                         

41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€                       -€                       -€                         

42 afschrijvingen -€                       -€                       -€                         

43 pastoraat -€                       -€                       -€                         

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. -€                       -€                       -€                         

45 verplichtingen/bijdragen andere organen 9.500€               10.000€             9.589€                 

46 salarissen -€                       -€                       -€                         

47 kosten beheer, administratie en archief 5.800€               5.800€               5.717€                 

48 rentelasten/bankkosten 1.200€               1.000€               1.173€                 

50 diaconaal werk plaatselijk 19.000€             27.000€             18.453€               

51 diaconaal werk regionaal 16.000€             18.000€             19.053€               

52 diaconaal werk wereldwijd 119.700€           112.000€           129.214€             

totaal lasten 171.200€           173.800€           183.199€             

Saldo baten - lasten -€                       -€                       -€                         

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                       -€                       -€                         

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                       -€                       -€                         

56 streekgemeenten -€                       -€                       -€                         

57 aandeel in lasten federatie -€                       -€                       -€                         

58 overige lasten en baten -€                       -€                       -€                         

totaal -€                       -€                       -€                         

Resultaat -€                       -€                       -€                         

Bestemming van het resultaat boekjaar 2017

toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                       -€                       

Reserve koersverschillen -€                       -€                       

Herwaarderingsreserve -€                       -€                       

Overige reserve -€                       -€                       

Totaal -€                       -€                       

Per saldo een toevoeging/onttrekking van -€                       
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