
Verkort Overzicht
Begroting

2020
Begroting

2019
Rekening

2018
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

62.780 60.900 822.525
471.015 201.056 148.846

1.000 2.000 1.000
15.525 15.721 20.263
24.000 24.000 24.917

574.320 303.677 1.017.552

18.810 18.820 24.308

2.136 2.157 1.879
35.903 39.018 35.987
12.750 16.355 16.941
31.548 28.832 27.923
29.585 28.200 40.818
54.257 51.670 50.880

120.085 55.500 148.929
120.100 5.000 146.433
120.100 44.000 141.851

24.000 - 24.917
569.274 289.552 660.865

5.046 14.125 356.687

- - 37.695
- - -
- - 37.695

5.046 14.125 394.382

3.600 3.600 21.777
- - -

-16.450 -16.450 -6.391
- - -

-12.850 -12.850 15.386
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Begroting
2020

Begroting
2019

Rekening
2018

Resultaat naar Algemene reserve (D) -7.804 1.275 409.768
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1.1 Verslag van het college van diakenen
Toelichting begroting 2020 College van diakenen PGH Haarlem

Baten

In voorgaande jaren werd in de begroting van de diaconie bij de post ‘Opbrengsten uit rente,
dividend en beleggingen’ alleen rekening gehouden met interest en dividend. Ongerealiseerde
koersverschillen van de beleggingen zijn geen baten en werden om die reden niet bij deze post
betrokken. Aangezien de diaconie het besluit genomen heeft het vermogen vanaf 1 januari 2016
niet meer te laten toenemen, alleen jaarlijks te corrigeren voor inflatie en voor herwaardering
onroerend goed, wil de diaconie inzicht geven in de verwachte toename van het vermogen. Het
‘extra rendement’ wil de diaconie besteden aan diaconale doelen. Hoewel de beurskoersen
tussen het moment van vaststelling van de begroting (half oktober) en 31 december
(jaarrekening) onderuit kunnen gaan, is elke begroting een momentopname; een weergave van
verwachtingen van dat moment. Daarom staat bij ‘Opbrengsten uit rente, dividend en
beleggingen’ voortaan een stelpost voor de koersverschillen.

Kosten

De post ‘Pastoraat respectievelijk diaconaal pastoraat’ staat in deze begroting voor ‘salaris
diaconaal werker’. De kosten van de werker zijn weliswaar toegenomen, maar die worden deels
doorbelast aan het project ‘kinderkledingbank’. Waardoor deze post in deze begroting lager
uitkomt.

‘Rentelasten/bankkosten’ zijn toegenomen omdat het belegde vermogen is toegenomen door de
verkoop van een kantoorpand en de stijging van de beurskoersen.

De bovengenoemde stelpost bij de baten resulteert in hogere bedragen – eveneens stelposten –
bij de diaconale doelen.

Sietse Bouma,

Penningmeester College van Diakenen PGH
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