in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door
de Diaconie van de Protestantse gemeente te Blaricum,
behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
Inhoud
A.

Algemene gegevens ............................................................................................................ 1

B.

Samenstelling bestuur ......................................................................................................... 2

C. Doelstelling/visie .................................................................................................................. 2
D. Beleidsplan .......................................................................................................................... 3
E.

Beloningsbeleid ................................................................................................................... 3

F.

Verslag Activiteiten .............................................................................................................. 3

G. Voorgenomen bestedingen .................................................................................................. 4
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting ................................................................ 5
Toelichting .............................................................................................................................. 7

A. Algemene gegevens
Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente Blaricum

Telefoonnummer:

035-531 5681 (De Dorpskerk)

RSIN/Fiscaal nummer:

824133596

Website adres: E-mail:

www.protestantsegemeenteblaricum.nl
diaconie@protestantsegemeenteblaricum.nl

Adres:
Postcode:
Plaats:

Torenlaan 16
1261 GD
Blaricum

Postadres:

dito

De Protestantse gemeente te Blaricum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in
ordinantie 2 artikel 1 als voIgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot
eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt random 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.
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De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur,
de financien, 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.

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 momenteel elf leden, die
worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Diakenen (CvD) telt vier leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de
financiele 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
Ook in de kerkorde van de PKN wordt gesproken over het werk van de diaconie. Ordonnantie 3,
artikel 11 over het dienstwerk van de diakenen: Tot opbouw van de gemeente met het oog op
haar dienst in de wereld is aan de diakenen toevertrouwd:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten;
de dienst aan de Tafel van de Heer;
het mede voorbereiden van de voorbeden;
het inzamelen en besteden van de liefdegaven;
het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven;
het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het
maatschappelijk welzijn;
het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar
verantwoordelijkheid dienaangaande;
het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat
en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere vergaderingen.

Diaconaat is een belangrijk onderdeel van het kerkenwerk. De kerkelijke gemeente is er niet voor
zichzelf. Een gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door:
• te delen wat haar aan gaven is geschonken,
• te helpen waar geen helper is en
• te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht plaatsvindt.
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Het College van diakenen (Diaconie) hebben een leidinggevende taak om samen met de
gemeenteleden de diaconale roeping een gezicht en gestalte te geven. De diaconie werkt aan de
hand van een beleidsplan dat elke jaar opnieuw wordt vastgesteld en zo nodig aangepast.
Om de kerkorde voor de diaconie gestalte te geven in het diaconale werk zijn de volgende
hoofdthema’s gekozen waar de diaconie met name op willen richten :
•
•
•
•

diaconaat bewustzijn;
diaconaat dichtbij;
werelddiaconaat;
financiën.

In dit beleidsplan zullen deze vier hoofdthema’s in hoofdlijnen worden uitgewerkt. Daarbij zal
blijken dat de hoofdthema’s raakvlakken met elkaar hebben. Verder zal er aandacht worden
gegeven aan jeugddiaconaat en de manier van communiceren.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk (PKN) kunt u vinden via de link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Op de website van de PGB vindt u hier het ‘Beleidsplan’ van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers - indien aanwezig - is geregeld in de
‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende
regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
Om de kerkorde voor de diaconie gestalte te geven in het diaconale werk zijn de volgende
hoofdthema’s van activiteiten in het verslag gekozen waar de diaconie met name op wil richten :
1) diaconaat bewustzijn
• Er wordt gestreefd om regelmatig contact te hebben met een predikant om zijn rol in het
diaconale bewustzijn te bespreken.
• Er wordt gestreefd naar een optimale communicatie naar de gemeente over diaconale
activiteiten, collecten en ervaringen etc.
• De diaconie heeft tot taak de gemeente te informeren over het diaconale werk binnen en
buiten de gemeente.
• Er moet gekeken worden of het diaconaal werk nog up to date is.
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2) diaconaat dichtbij
De diaconie streeft ernaar om in de eigen omgeving dienend aanwezig te zijn en om de
gemeente hierin voor te gaan zodat ook zij haar diaconale roeping kan vervullen.
De diakenen richten zich met een open oog voor kwetsbare mensen en voor mensen die
onrechtvaardig worden behandeld. Te denken valt aan de volgende diaconale speerpunten:
Speerpunten diaconaal o.a.
a) mensen zonder betaald werk;
b) mensen die kampen aan verslavings-, psychische of psychiatrische problemen.
c) Mensen die zijn vastgelopen in allerlei procedures en niet meer weten hoe ze verder
moeten handelen
d) Ernstige zieken
e) Mensen die buiten de criteria vallen of voor wie de mogelijkheden daarvan ontoereikend
zijn
f) Mensen die in acute financiële nood zijn geraakt en niet meer beschikken over geld voor
primaire levensbehoeften dan wel dringend gebrek hebben aan mogelijkheden om te
voorzien in primaire en/of sociale levensbehoeften
De daaruit voortvloeiende hulpvragen worden door de diaconie behandeld. Verder zijn er
allerlei projecten in de eigen gemeente waar de diaconie dichtbij een actieve rol in probeert te
spelen.
3) Werelddiaconaat
De diaconie heeft als taak de noden van de verre naaste te signaleren en zoveel als mogelijk
bij te dragen in het werk wat gedaan wordt om in deze noden te helpen. Ook dient zij de
gemeente bewust te maken van de wereldwijde nood en haar te stimuleren en te activeren om
te participeren in het werk dat gedaan wordt om deze noden te lenigen.
Omdat werelddiaconaat voor ons als diaconie een belangrijk aspect van het diaconale werk is,
zal financiële middelen worden ingezet op het gebied van werelddiaconaat te weten via:
• Collecten
• Giften
• Overige acties van onze gemeente

G. Voorgenomen bestedingen
Het college van diakenen heeft in opdracht van de gehele kerkenraad als verantwoordelijkheid de
financiële middelen bestemd voor diaconale doelen op een juiste wijze te beheren en in te zetten
ten behoeve van het diaconale werk zoals beschreven in ordinantie 11 artikel 3 van de kerkorde.
De taak van de diaconie is het werven en het ter beschikking stellen van gelden en middelen die
voor de uitvoering van de betreffende diaconale taken noodzakelijk zijn (zie ordinantie 8).
Als inkomsten heeft de diaconie de collecten, giften en renteopbrengsten. De diaconie streeft
ernaar dat alle gelden die in een jaar binnen komen datzelfde jaar te besteden ten behoeve van
het diaconale werk.
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
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Begroting

Begroting

Rekening

2021

2020

2019

Opbrengsten en Baten
opbrengsten onroerende zaken

€

12.000,00

€

6.700,00

€

14.414,40

opbrengsten uit rente en dividenden

€

33.550,00

€

32.000,00

€

34.930,82

opbrengsten levend geld

€

8.350,00

€

8.250,00

€

8.943,45

Totaal baten

€

53.900,00

€

46.950,00

€

58.288,67

kosten overige eigendommen en inventarissen

€

13.500,00

€

10.250,00

€

12.573,01

verplichtingen/bijdragen aan andere organen

€

4.000,00

€

3.950,00

€

3.629,94

kosten beheer, administratie en archief

€

3.400,00

€

1.700,00

€

3.120,88

rentelasten/bankkosten

€

12.700,00

€

11.700,00

€

11.825,48

diaconaal werk plaatselijk

€

9.450,00

€

5.550,00

€

9.054,66

diaconaal werk regionaal/landelijk

€

27.000,00

€

25.000,00

€

23.285,00

diaconaal werk wereldwijd

€

9.500,00

€

2.000,00

€

4.601,00

afdrachten door te zenden collecten en giften

€

5.000,00

€

800,00

€

4.825,00

Totaal lasten

€

84.550,00

€

60.950,00

€

72.914,97

Saldo baten - lasten

€

-30.650,00

€

-14.000,00

€

-14.626,30

€

200.041,25

Uitgaven en Kosten

Incidentele baten en lasten
incidentele baten [koerswinst effecten]

-

-

incidentele lasten [koersverlies effecten]

-

-

Totaal incidentele baten en lasten

-

-

€

200.041,25

toevoegingen aan bestemmingsreserves

-

-

€

30.000,00

onttrekkingen aan bestemmingsreserves

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

-

-

€

30.000,00

-14.000,00

€

155.414,95

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Resultaat
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Toelichting
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.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit 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 de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke
diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van
de diaconale bezittingen.
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