
Diaconie Protestantse Gemeente te Hilversum

Toelichting bij de begroting voor de diaconie 2023

De begroting van de diaconie voor 2023 overschrijdt met een tekort van bijna €29.000 het 
uitgangspunt van het beleidsplan. Dat plan streeft naar een jaarlijks tekort van €10.000. Er is 
een aantal redenen voor deze overschrijding.

De diaconie heeft samen met Present een project ontwikkeld waarin ontspanning wordt 
geboden voor ouderen die door afnemende sociale cohesie in een isolement dreigen te komen. 
De kosten voor dit project bedragen €10.000 en worden betaald uit het fonds  Stichting 
vrienden van De Boomberg dat eind 2021 aan de diaconie werd overgedragen.
Ook de deelnemers van de SamenOpVakantie-week zullen in 2023 een extra bijdrage krijgen 
van €3.000 uit dit fonds. Dit bedrag is bestemd voor extra activiteiten gedurende deze week die 
april/mei gehouden wordt. 
De diaconie heeft nog een fonds voor vluchtelingen waaruit dit jaar €1.000 van de begrote 
kosten betaald kunnen worden. Door deze fondsen is dan €14.000 van het tekort gedekt.

Sinds september 2022 beschikt de PGH over een diaconaal werker. Onze werker is voortvarend 
in het leggen van contacten en het uitwerken van ideeën. Dit, samen met de verwachte 
financiële problemen voor een aantal mensen als gevolg van toenemende inflatie en 
energieschaarste, brengt de verwachting dat meer mensen een beroep zullen doen op 
financiële ondersteuning door de diaconie. Een ruimer budget biedt de diaconaal werker 
armslag om effectief haar werk te doen.





Protestantse gemeente te Hilversum

College van diakenen

Begroting 2023

Opbrengsten en Baten 

begroting 2023

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Rente van banken -                      

Rente hypotheken u/g en leningen u/g -                      

Opbrengst uit aandelen- en obligatie(fondsen) -                      

Overige renteopbrengsten 4.700                  

totaal 4.700                  

Opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen

Overige opbrengsten -                      

totaal -                      

Opbrengsten levend geld 

Collecten in kerkdiensten 9.000                  

Giften 4.500                  

(Wijk-)kassen -                      

Overige opbrengsten levend geld 1.500                  

totaal 15.000                

Door te zenden collecten en giften 

Diaconale aard (regionaal/landelijk) 18.000                

Diaconale aard (wereldwijd) 28.000                

Diaconale noodhulp 4.000                  

Overige opbrengsten diaconaal/missionair werk -                      

totaal 50.000                

Onttr. bestemmingsreserves/-fondsen 

Onttrekkingen 14.000                

totaal 14.000                



Incidentele baten 

Ontvangen legaten -                      

totaal -                      

Totaal opbrengsten en baten 83.700      

Uitgaven en Kosten 

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 

Overige kosten kerkelijke activiteiten 500                      

totaal 500                      

Verplichtingen/bijdragen andere organen 

Afdrachten voor quotum 4.100                  

Overige bijdragen en contributies 

totaal 4.100                  

Salarissen en vergoedingen 

Overige kosten vrijwilligers 750                      

totaal 750                      

Kosten beheer, administratie en archief 

Bestuur 100                      

Bureaubehoeften en drukwerk 100                      

Jaarrekeningcontrole 1.500                  

Verzekeringen (WA, diefstal, verz.vrijwilligers, etc.) 250                      

totaal 1.950                  

Rentelasten/bankkosten Rentelasten/bankkosten 

Bankkosten 700                      

totaal 700                      

Diaconaal werk plaatselijk 

Saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten 10.000                

Maatschappelijk werk/gezinsverzorging 3.000                  

Ziekenzorg

Ouderenwerk 15.000                

Vakantiekosten doelgroep 7.700                  



Overige kosten diaconaal werk plaatselijk 4.900                  

totaal 40.600                

Diaconaal werk regionaal/landelijk 

Overige bijdragen regionaal/landelijk -                      

totaal

Diaconaal werk wereldwijd 

Overige bijdragen wereldwijd -                      

totaal -                      

Afdrachten door te zenden collecten en giften

Diaconaal regionaal/landelijk 18.000                

Diaconaal wereldwijd 28.000                

Diaconale noodhulp 4.000                  

Overige bijdragen diaconaal/missionair werk 

totaal 50.000                

Toev. bestemmingsreserves/-fondsen 

Toevoegingen/(onttrekkingen) 

totaal -                      

Incidentele lasten 

Incidentele lasten -                      

totaal -                      

Totaal uitgaven en kosten 98.600      

Totaal opbrengsten en baten 83.700      -   

resultaat (14.900)               -   



begroting 2022 rekening 2021

-                      -                     

-                      -                     

-                      -                     

3.400                  3.201                 

3.400                  3.201                

-                      -                     

-                      -                     

9.000                  11.148              

4.500                  4.563                 

-                      -                     

1.500                  -                     

15.000                15.711              

18.000                10.459              

28.000                34.234              

-                      4.142                 

4.000                  -                     

50.000                48.835              

14000

10000 project ouderen tlv ouderenfonds

3000 sov tlv ouderenfonds

1000 tlv vluchtelingenfonds

900                      818                    

900                      818                    



-                      

-                      -                     

69.300      68.565    

500                      1.671                 

500                      1.671                

3.600                  4.045                 

20                        20                      

3.620                  4.065                

750                      -                     

750                      -                     

140                      63                      

100                      -                     

1.270                  1.306                 

200                      225                    

1.710                  1.594                

420                      678                    

420                      678                    

5.400                  1.531                 

1.900                  2.804                 

-                      -                     

7.000                  4.316                 

4.000                  -                     



4.900                  -                     

23.200                8.651                

-                      756                    

756                    

-                      5.170                 

-                      5.170                

18.000                10.459              

28.000                34.234              

-                      4.142                 

4.000                  -                     

50.000                48.835              

(900)                    xx 56120

(900)                    -                     

-                      818                    xx 818

-                      818                    

79.300      72.238    

69.300      -  68.565    

(10.000)               -  (3.673)               



10000 project ouderen tlv ouderenfonds

1000 tlv vluchtelingenfonds


