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Diaconie van de Protestantse Stiftsgemeente te Weerselo
0541 662573
824124078
www.stiftsgemeente.nl
tinekekwm@caiway.net
Het Stift 9
7595 LE
Weerselo

De overige algemene gegevens van de Diaconie komen overeen met hetgeen hiervoor (of op
een andere pagina) is vermeld over de Protestantse Stiftsgemeente te Weerselo.
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van
barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar
geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde
artikel X lid 3).
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2
Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5
lid 2 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat
wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie
van de Protestantse Stiftsgemeente te Weerselo.
B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad elf leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt drie leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot
uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat
uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op
de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de
behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).
C. Doelstelling/visie
(Komt overeen met hetgeen hiervoor (of op een andere pagina) is vermeld over de Protestantse
Stiftsgemeente te Weerselo.)
D. Beleidsplan
(Komt overeen met hetgeen hiervoor (of op een andere pagina) is vermeld over de Protestantse
Stiftsgemeente te Weerselo.)
E. Beloningsbeleid.
De diaconie van de gemeente te Weerselo kent alleen vrijwillige medewerkers.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
(Komt overeen met hetgeen hiervoor (of op een andere pagina) is vermeld over de Protestantse
Stiftsgemeente te Weerselo.)
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom
rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Hervormde gemeente te Weerselo
College van Diaken - Jaarrekening 2022

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Begroting

Rekening
2022

Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Bjidragen van leden en anderen
Door te zenden collecten en giften
Totaal baten A
Uitgaven en kosten
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Kosten beheer, administratie en archief
Diaconaal werk plaatselijk
Diaconaal werk regionaal/landelijk
Diaconaal werk wereldwijd
Afdrachten door te zenden collecten en giften
Totaal lasten A

€
€
€
€
€

€

1.900,00
280,00
1.600,00
1.400,00
5.180,00

2021
€
€
€
€
€

- €

€
€
€
€
€

1.267,00
281,00
1.901,00
1.269,00
4.718,00

90,00 €

-

€
€
€
€
€
€
€

360,00
750,00
200,00
900,00
1.600,00
3.810,00

Operationeel resultaat (A)

€

1.370,00 €

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

-

Resultaat verslagjaar (A+B)

€

1.370,00 € 1.790,00

€

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

-

-

-

Resultaat naar Algemene Reserve (D)

€

1.370,00 € 1.790,00

€

Toelichting:
De begroting 2022 ligt in lijn met voorgaande jaren.

€
€
€
€
€
€
€

1.900,00
280,00
1.200,00
2.000,00
5.380,00

Rekening
2020

350,00
750,00
200,00
2.200,00
3.590,00

€
€
€
€
€
€
€

285,00
744,00
162,00
1.022,00
1.269,00
3.482,00

1.790,00 €

1.236,00

-

€ 59.695,00
€
€ 59.695,00
60.931,00

60.931,00

