
Protestantse
Kerk

Verkort Overzicht

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit renie, dividenden en belegginqen

Opbrengsten levend geld

Door te zenden collecten en giften

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

Kosten kerkd iensten en kerkel ij ke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/ban kkosten

Diaconaal werk Plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk

Diaconaal werk wereldwijd

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

lncidentele baten en lasten

lncidentele baten

lncidentele lasten

lncidentele baten en lasten {B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

M utaties bestemmi ngsrese rvesl'fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemm i n gsreserves

Toevoegi ngen bestemmingsfondsen

Totaal m utaties bestemm i n gsre§e rves/'fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

Frotest*clts* 6gemee*:te t* Lcu*den
Colieg+ v;r* Diak*ner: - §egt*iing 2fi21

Begrotlng
2§21

39.000

1.685

16.000

43.000

Eegrcting
?02CI

28.000

1.735

16.000

40.000

Rckening
20Íg

41.517

1.921

16.764

45.860

99.685 85.735 106.062

17.345

150

5.600

5.840

750

30.500

10.000

6.500

43.000

9.700

150

5.600

6.040

330

30.500

12.000

6.500

43.000

20.584

198

5.586

5.200

349

28.152
16.520

600

45.860

1 19.685 1 13.820 123.049

-20.000 -28.085 -'16.987

-20.000 -28.085 -16.987

10.000 0

1,881

0

-1 00

10.000 10.000 1.781

10.000

Coflc+J:!',,ersis 2"í-l i -r'{:2C 1 g. ;4

-10.000 -18.085 -15.206



Protestantse
Kerk

Protestantse gemeente te Leusden
College van Diakenen - Begroting 2021

,
1.1 Toelichting
Schoutenhuis:
Door onzekere situatie over de boerderij is dit in de begroting lastig te bepalen. Geprobeerd dit zo
reëel mogelijk weer te geven.

Dat geldt voor zowel de opbrengsten als de lasten.
De opbrengst van het onroerend goed is gebaseerd op de; huidige situatie. De lasten zijn een
ruwe inschatting op basis van dit jaar en 2019.

Collecten:
Vanwege de coronacrisis is het lastig weer te geven hoe groot de opbrengsten zullen zijn. Digitaal
wordt er meer gegeven tijdens de diensten dan in de tijd voor corona. Niet bekend hoelang de
crisis duurt.

Bankkosten:
Verwacht wordt dat dit door de toenemende aantal transacties zal stijgen. Er wordt nu meer
gegeven via de bank; de kosten hiervoor worden ook per transactie berekend.

Rente diaconale leningen:
Lagere opbrengst van de rente is het gevolg van aflossingen. Nieuwe verstrekkingen worden niet
of nauwelij ks verwacht.
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