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ANBI-transparantie 
Diaconie hervormde gemeente Schelluinen 

 

A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Diaconie hervormde gemeente Schelluinen 

Telefoonnummer 
(facultatief):  

0183-640086 (administratie)  

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

813612809 

Website adres:  www.hervormdschelluinen.nl 

Adres:  Kerkplein 

Plaats:  Schelluinen 

 
Postadres:  

 
Dr. Van Lindentolstraat 12  

Postcode: 
Plaats: 

4209AL 
Schelluinen 

E-mail:  Fam.hjvandijk@gmail.com 

 
De Hervormde Gemeente Schelluinen maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. 
In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt 
omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, 
samenkomt rondom Woord en sacramenten “. 
 
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 Gemeente te Schelluinen.  
 

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 11 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
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Het College van diakenen telt 3 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. 

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. Daar ontmoeten wij God zelf in de bediening van 
zijn Woord en van de sacramenten. God zelf nodigt de gemeente uit tot de lezing van de Heilige 
Schrift en de prediking van het Evangelie. Daarnaast worden de sacramenten van de heilige 
doop en het avondmaal bediend. Tevens is er de dienst van lofzang en gebed en de dienst van 
barmhartigheid en gerechtigheid (Kerkorde art. VII). Hierdoorheen wordt onze relatie met God 
gewekt en gevoed, de verschillende elementen zullen dan ook inhoudelijk hieraan dienstbaar 
moeten zijn. 

De diaconie heeft als taak zorg te dragen en hulp te bieden aan mensen in nood, zowel binnen 
als buiten de gemeente.  

Door het jaar heen worden diverse doelen gesteund om aan deze taak te voldoen. 

De benodigde middelen hiervoor komen uit collecten, giften (en legaten) en opbrengsten van 
eigen geld, opbrengst onroerende zaken (pacht landerijen, huishuur Kerkplein 5 en verhuur van 
“De Bron”). 

De diaconie heeft enkele vaste doelen waaronder; ZOA, GZB, Groot Nieuws Radio, De Ark, De 
Hoop, De Herberg, Havenproject, HGJB, de Voedselbank Giessenlanden, Noodhulpprojecten via 
Dorcas of Kerk in Actie. Ook kunnen andere doelen ondersteund worden.   

D.  Beleidsplan. 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:  
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 
 
Op de website www.hervormdschelluinen.nl  vindt u het beleidsplan 2015-2018 van de diaconie 

van onze gemeente. 

E. Beloningsbeleid. 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

De beheerder(ster) van “De Bron” welke in eigendom is van de Diaconie hervormde gemeente 
Schelluinen ontvangt een geringe vergoeding van € 125,-- p/m voor de werkzaamheden en een 
wasvergoeding van € 10,-- p/m.  
 

F.  Verslag Activiteiten. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een  

levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het 

plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, 

waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de 

financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording 

af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  
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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.  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 

voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het 

diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 

De diaconie bezit ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Dit 

is aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen 

worden aangewend voor het werk van de diaconie. 

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, 

landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van 

voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van diaconaal werk in 

eigen gemeente o.a.; jeugdwerk, seniorenmiddag, verspreiding van de Echo, verjaringsfonds, 

e.d. 

Toelichting; 

- Bijdragen levend geld komt voort uit de diaconale collecten tijdens de zondagdiensten 

- Overige baten en lasten geven de door gezonden doelcollecten weer. 

 

(in de begroting zijn inkomsten van collecten en de doorzending daarvan verkeerd ingeboekt vandaar de 

verschillen in de totaal explotatie) 
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Diaconie Jaarrekening 2014 versie 3b (01-02-2006)

Schelluinen

Totaal exploitatie (wordt automatisch ingevuld vanaf de baten- en lastenrekening)

begroting rekening rekening

2014 2014 2013

baten

baten onroerende zaken 13.320€             11.399€             11.898€             

rentebaten en dividenden 2.300€               1.254€               2.182€               

opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                      -€                      107€                  

bijdragen levend geld 9.500€               14.976€             11.327€             

door te zenden collecten 10.000€             -€                      -€                      

subsidies en bijdragen -€                      -€                      -€                      

totaal baten 35.120€             27.630€             25.514€             

lasten

lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen -€                      7.045€               12.561€             

lasten overige eigendommen en inventarissen 22.620€             3.077€               4.405€               

afschrijvingen 9.100€               9.056€               9.056€               

pastoraat 2.100€               2.100€               2.148€               

lasten kerkdiensten, catechese, etc. 3.050€               2.348€               2.943€               

verplichtingen/bijdragen andere organen 6.000€               1.363€               3.631€               

salarissen -€                      1.500€               -€                      

kosten beheer en administratie 400€                  353€                  385€                  

rentelasten/bankkosten 300€                  344€                  222€                  

totaal lasten 43.570€             27.186€             35.351€             

Saldo baten - lasten 8.450-€               443€                  9.837-€               

toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                      -€                      -€                      

onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                      -€                      -€                      

streekgemeenten 100€                  -€                      -€                      

aandeel in lasten federatie -€                      -€                      -€                      

overige lasten en baten 750-€                  12.613-€             17.393-€             

totaal 650-€                  12.613-€             17.393-€             

Resultaat 9.100-€               12.170-€             27.230-€             

Bestemming van het resultaat boekjaar 2014

toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                      12.170-€             

Reserve koersverschillen -€                      -€                      

Herwaarderingsreserve -€                      -€                      

Overige reserve -€                      -€                      

Totaal -€                      12.170-€             

Per saldo een toevoeging/onttrekking van 12.170-€             


