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Begroting 2018 

 Begroting 2018 Begroting 2017 

Baten   

Collectes  
 

Diaconale collectes 9.350 14.700 
Bestemmingscollectes 32.300 37.800 
Diaconale wijkdoelcollectes 6.800 7.350 

Totaal: Collectes 48.450 59.850 

Overige baten   

Giften en legaten  6.000 2.500 
Najaarsactie 12.500 15.000 
Netto  financiële baten  8.500 12.000 

Totaal overige baten 27.000 29.500 

Totaal: Baten 75.450 89.350 

Lasten   

Afdracht bestemmingscollectes     

Kerk In Aktie 11.050 13.650 
Drugspastoraat - 3.150 
Jeanette Noëlhuis  - 2.100 
Kledingbank  1.700 2.100 
Landelijk Vredeswerk 850 1.050 
Stichting Stap Verder  2.550 2.100 
Stichting De Regenboog  3.400 4.200 
Wereldhuis  2.550 1.050 
Stichting Exodus  - 3.150 
Stoelenproject 2.550 3.150 
Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland - 1.050 
Stichting Derde Wereld Hulp  2.550 1.050 
Stichting Edukans 1.700  
Sociaal Steunpunt Amstelveen 1.700  
Wijkdoelen 6.800 7.350 

Totaal Afdracht bestemmingscollectes 37.400 45.150 

Bijdragen aan projecten en diaconale doelen   

Diaconale bewustwording  jongeren 8.560 7.000 
Kerkdienst uitzendingen 1.700 2.100 
Kerstgaven (individuen en gezinnen) 7.500 7.500 
Wijkactiviteiten 7.500 7.500 
Kerstgiften (institutioneel) 3.000 3.000 
Giften uit legaat (Pelgrimskerk) 6.000 5.000 
Incidentele bijdragen 5.000 5.000 

Totaal: Bijdragen aan projecten en diaconale doelen 39.260 37.100 
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 Begroting 2018 Begroting 2017 

Individuele en gezinsondersteuning   

Hulp aan Kinderen (d.m.v. kinderfonds) 5.000 5.000 
Persoonlijke individuele ondersteuning 7.500 7.500 
Persoonlijke vakantie ondersteuning 2.500 3.500 

Totaal: individuele en gezinsondersteuning 15.000 16.000 

Algemene organisatie kosten   

Diaconaal quotum 6.000 7.000 
Secretariaat 5.920 3.000 
Beleidsactiviteiten 1.000 1.500 
Bijdragen Kerkelijk bureau 2.500 2.500 
Kosten financiële administratie 1.100 1.100 
Publiciteit 2.000 2.000 
Overige algemene kosten 2.250 2.700 

Totaal: Algemene organisatie kosten 20.770 19.800 

Totaal: Lasten 112.430 118.050 

Resultaat/tekort -36.980 -28.700 
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Opmerkingen/toelichting 

Collectes 
De basis voor het bepalen van de opbrengst van collectes is het collecterooster. In 2018 zijn er 57 

collecte momenten gepland, 52 zondagen en 5 overige hoogtijdagen. Het optimisme in de vorige 

begroting blijkt in het eerste deel van 2017, onbeantwoord gebleven. Voor 2018 wordt voor de 

begroting uitgegaan van een bedrag van €850 (2017: €1.050) per collecte moment. Het bedrag is 

gebaseerd op de collecte inkomsten in het eerste deel van 2017. Dit bedrag is het gemiddelde van de 

gecollecteerde bedragen per collectedoel, waarbij er duidelijke uitschieters naar boven en naar 

onder zijn waargenomen.  

De lagere begroting per collectemoment, levert ook lagere totale collecte inkomsten op.  Dit heeft 

natuurlijk effect op de bedragen die worden afgedragen aan de instellingen waarvoor gecollecteerd 

wordt. Maar het heeft een groter effect op het vermogen/de algemene reserve van het College van 

Diakenen daar de collecte opbrengsten, bestemd voor het werk en functioneren van de diaconie, 

niet dekkend zijn voor de kosten die gegenereerd worden. Daarom zullen die kosten gedekt worden 

vanuit de algemene reserve. 

Bestemmingscollectes 
In 2017 zijn de bestaande collecte doelen (instellingen) tegen het licht gehouden en hebben andere 

instellingen de kans gekregen om als collectedoel toegevoegd te worden aan het collecterooster. Als 

resultaat zijn een aantal doelen van het collecterooster gehaald en zijn enkele nieuwe doelen aan het 

rooster toegevoegd. 

Bijdragen aan projecten en diaconale doelen 
 

De begroting voor de bijdragen aan projecten en diaconale doelen is grotendeels gelijk gebleven. Het 

budget voor diaconale bewustwording bestaat voor het overgrote deel uit doorbelaste loonkosten1 

van de diaconaal medewerker. In de begroting is rekening gehouden met eventuele 

loonkostenstijging in 2018. Daarnaast bleken de kosten in 2017 iets hoger uit te vallen dan begroot. 

Algemene organisatiekosten 
Lagere inkomsten betekent ook een lager diaconaal quotum, dus is de begroting voor deze post  naar 

beneden bijgesteld. 

In de afgelopen 2 jaar heeft het College van Diakenen, voor secretariële ondersteuning, gebruik 

kunnen maken van vrijwilligers2. Helaas is dit niet houdbaar gebleken. Sinds 2017 wordt het CvD 

ondersteund door het secretariaat van het kerkelijk bureau. Dit brengt hogere kosten met zich mee. 

Dit zorgt voor bijna een verdubbeling van de kosten in 2018. Door het budget voor beleidsactiviteiten 

en algemene kosten enigszins naar beneden bij te stellen word de verhoging gedeeltelijk 

opgevangen. 

                                                           
1 Doorbelasting van 4 uur per week. 
2 Tegen een vrijwilligersvergoeding. 


