
Maandag 18 november 2019 is in de Kerkenraad de begroting 2020 van de Diaconie Protestantse 
Gemeente Voorschoten vastgesteld. De begroting ligt 2 weken ter inzage bij de scriba.
Het financiële resultaat over 2020 (vóór verwerking van de mutaties van de onderhoudsvoorziening) wordt 
begroot op een negatief saldo van baten en lasten van € 1.305,-.
In 2020 wordt in enkele huizen het sanitair en de keuken vervangen. Deze kosten worden geraamd op € 
6.500,- Om de voorziening op peil te houden wordt in 2020 € 6.500 toegevoegd aan de voorziening om het 
grootonderhoud in de komende jaren te kunnen voortzetten. Na verwerking van deze mutatie resteert een 
negatief eindresultaat van € 1.305,-
Door de toegenomen huuropbrengst en dalende toevoeging aan de voorziening voor grootonderhoud van de 
diaconie woningen en in combinatie met het streven van de diaconie naar een verlaging van de reserves, 
zijn uitgaven mogelijk zoals in 2019 en 2018.  Deze uitgaven betreffen voornamelijk giften verstrekt aan 
diverse landelijke en regionale diaconale instellingen, waaronder ondermeer Exodus, Hospices in 
Wassenaar en Leiden, de Bakkerij in Leiden en Kerk in Actie. Deze uitgaven zijn vermeld onder diaconaal 
aandeel binnenland en overige bijdragen van regionaal / landelijk diaconaal werk.
De reserves bedroegen per ultimo 2018 € 107.619. Uitgaande van het geraamde tekorten over 2019 ad € 
-75 en in 2020 ad € -2.605, zullen de reserves ultimo 2019 uitkomen op € 103.634,-

2020 2019

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken 46.750 45.250

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 50 1.230

Opbrengsten levend geld 5.200 5.900

Door te zenden collecten en giften 4.550 4.550

Totaal baten 56.550 56.930

Uitgaven en Kosten

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 20.100 14.700

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 1.500 500

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 6.030 6.030

Kosten beheer, administratie en archief 475 225

Rentelasten/bankkosten 750 750

Diaconaal werk plaatselijk 10.500 10.000

Diaconaal werk regionaal/landelijk 14.000 14.000

Diaconaal werk wereldwijd 1.750 1.750

Afdrachten door te zenden collecten en giften 2.750 2.550

Totaal lasten 57.855 50.505

Resultaat verslagjaar -1.305 6.425

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves 6.500 9.500

Toevoegingen bestemmingsreserves -6.500 -16.000

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 0 -6.500

Resultaat naar Algemene reserve -1.305 -75


