ANBI DIACONIE
Beloningsbeleid.
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en
diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien
gewenst ontvangen deze leden vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk gemaakte
onkosten vergoed.
Doelstelling en beleid
De doelstelling en het beleid van het College van Diakenen zijn onderdeel van de
doelstelling van de Protestantse Gemeente te Nuenen, waarbij de nadruk ligt op:
 Betrokken zijn bij zwakkeren in de samenleving en wereld;
 Oog willen hebben voor ontwikkelingen in de wereld
Diaconale steun wordt gegeven aan oud en jong, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.
Als kerkgemeenschap voelen we ons verbonden met samenleving, zowel dichtbij in onze
eigen woonplaats, in eigen land als wereldwijd.
Kernwoorden daarbij zijn:
 Signaleren van misverstanden, armoede, mensen in de knel
 Melden aan verantwoordelijken/overheid en onze gemeenteleden (fondsenwerving)
 Helpen met woord en daad
Als plaatselijke grmeente zijn wij een onderdeel van een landelijke kerk met vele
Diaconieen.
Lokaal kunnen wij menskracht en financien inzetten om rechtstreeks mensen te
ondesteunen die hulp nodig hebben. Tevens ondersteunen wij financieel (woord en daad)
organisaties die zich inzetten voor de medemens die hulp nodig heeft. De steun aan een
aantal binnenlandse projecten en aan de meeste buitenlandse projecten verloopt via Kerk in
Actie, dat (ook in het buitenland) een goede controle kan houden op een juiste besteding en
voor continuiteit kan zorgen.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Het college heeft als streven om ontvangen giften ook t.l.v. dat boekjaar uit te geven.
Voor zover mogelijk gebeurt dit conform de bedragen en aan de doelen aangegeven
in de begroting.
Rekening 2016

Begroting 2018

Rekening 2017

413

518

717

Baten
Opbrengst uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden

47.231

49.986

53.343

Totaal baten

47.644

50.504

54.060

Bestedingen Diaconaal en Missionair werk

40.646

44.275

44.725

Bestedingen kerkdiensten en gemeentewerk

1.225

1.045

1.393

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

7.834

7.909

7.437

Lasten

Lasten overige diaconale eigendommen
Lasten beheer, bankkosten
Totaal lasten

Resultaat

Toelichting bij de inkomsten:

14
624

591

50.162

53.853

54.146

-2.518

-3.349

- 86

443

Het College ontvangt inkomsten via een jaarlijkse financiële actie onder onze leden, collecten
tijdens de kerkdiensten en inzamelingsacties, donaties, legaten en rente.
Toelichting bij de uitgaven:
Ondersteuning Diaconaal en Missionair werk.








Diaconaat in Nuenen: zowel rechtstreekse financiële hulp aan personen in Nuenen,
ouderenwerk (bijeenkomsten, gemeentereisje, kerstattenties) als ondersteuning van
“diaconaal” werk door plaatselijke organisaties zoals de LEV groep (vluchtelingen)
Stichting Leergeld en Voedselbank
Binnenlands Diaconaat: we ondersteunen organisaties die zich inzetten voor mensen
die in de knel zitten of dreigen te komen, zoals jongeren zonder thuis, ouderen,
zieken, verslaafden, vluchtelingen, en pastoraat voor gasten.
Diaconaat wereldwijd omvat Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking: We
ondersteunen veel projecten en organisaties die mensen helpen een menswaardig
bestaan op te bouwen, zowel t.a.v. voedselzekerheid als rechten. Vaak is noodhulp
nodig om de eerste honger te stillen. Speciale aandacht gaat uit naar de kinderen via
“Kinderen in de knel”.
Missionair wereldwijd (Zending): Wij voelen ons ook verbonden met andere
christelijke gemeenschappen wereldwijd. Wij ondersteunen kerkgenootschappen in
buitenland en organisaties die de interreligieuze discussie aangaan en die het geloof
verspreiden (vrijwel altijd gecombineerd met gezondheidszorg, technische
opleidingen etc.)

Algemeen






Kerkdiensten en gemeentewerk; betreft de kosten van de bloemen in de kerk en
kosten van het avondmaal. Als teken van medeleven is een kleine attentie bij een
(pastoraal of diaconaal) bezoek bij fijne en minder fijne gebeurtenissen vaak op haar
plaats.
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk; betreft afdracht van de 2e collecte voor
beheer en aan de landelijke kerk die legt ons een diaconaal quotum op. Met dit
quotum kan de landelijke kerk het diaconale werk coördineren.
Beheer en bankkosten; onze onbetaalde vrijwilligers ontvangen vakliteratuur en
gemaakte onkosten, ook bijvoorbeeld voor cursussen, worden vergoed. De
bankkosten worden opgelegd door de bank en zijn kosten voor het storten van contant
geld en kosten van de transacties.

De Diaconie ontving in 2017 € 310.584 uit de nalatenschap van mevrouw Taube. Dit bedrag
werd in een afzonderlijk fonds ondergebracht. Het fonds heeft in 2017 € 85 aan de kosten van
beheer uitgegeven.

