
 
Toelichting op de Begroting 2017 van de Diaconie van de PG Rozenburg 

 
1. Algemeen  
 
Zowel de jaarrekening als de begroting is opgesteld conform het model van het Regionale 
College voor de Behandeling van Beheerszaken (RCBB). De kerkorde van de Protestantse 
Kerk schrijft namelijk voor dat elke kerk en diaconie een jaarrekening met een 
controleverslag en een begroting moet aanbieden aan het RCBB. Het RCBB heeft hier een 
model voor opgesteld, welke voldoet aan de gestelde eisen voor de ANBI-status.  
De begroting 2017 is nagenoeg in lijn met de begroting 2016. De verwachting is dat 
zowel in de baten, voornamelijk de collecteopbrengsten, als in de lasten geen grote 
verschuivingen c.q. wijzigingen zullen plaatsvinden. In het jaar 2016 is vooralsnog geen 
toename geweest van het aantal hulpaanvragen, maar het blijft wel wenselijk voorbereid 
te zijn op een toename.  
 
2. Baten  
 
Bijdragen levend geld  
Bijdragen levend geld bestaat uit: Collecten bestemd voor Diaconie en giften.  
Door te zenden collecten en bijdragen  
De collectes voor zowel de landelijke doelen als de doelen wereldwijd van Kerk in Actie 
zullen nagenoeg gelijk zijn aan het niveau 2016 is de verwachting.  
 
3. Lasten  
 
Diaconaal werk plaatselijk  
De uitgaven voor het plaatselijke werk bestaan onder andere uit: Steun aan de 
Voedselbank en persoonlijke ondersteuning. Deze uitgaven zullen gelijk zijn aan het 
niveau van voorgaande jaren.  
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk  
De uitgaven voor deze categorie bestaan voor het grootste deel uit giften en collectes die 
één op één doorgestort worden naar de betreffende doelen. Het aantal collectes zal gelijk 
zijn aan voorgaande jaren.  
Diaconaal werk wereldwijd  
De uitgaven voor deze categorie bestaan ook voor het grootste deel uit de giften en 
collectes die één op één doorgestort worden naar de betreffende doelen. Het aantal 
collectes zal gelijk zijn aan het niveau van voorgaande jaren. 
Eindejaarsgiften 
Aan het eind van het jaar wordt een groot deel van het geld dat dan nog op de bank 
staat verdeeld onder goede doelen regionaal, landelijk en wereldwijd.  


