
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie
Begroting

2019
Rekening

2019
Rekening

2018
Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Incidentele baten, onttrekkingen bestemmingsreserves
Totaal baten

Lasten
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk
werkers)
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en
wereldwijd)
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten overige diaconale eigendommen en
inventarissen
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen
Incidentele lasten, toevoegingen bestemmingsreserves
Totaal lasten

Resultaat verslagjaar

47.044 50.306 52.412
30.000 33.188 29.879

- - -
- 737 829

77.044 84.231 83.120

- - -

61.794 73.004 68.260

4.500 4.880 4.131

0 0 3.830

- - -
3.750 3.163 4.110
2.000 3.113 822
5.000 72 2.614

77.044 84.232 83.767

0 -1 -647
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Toelichting bij de jaarcijfers over 2019 van het 

College van Diakenen van de Hervormde Gemeente Epe 

 

Algemeen 

De jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 5 juni door 

middel van een bijzondere vaststellingsprocedure wegens Covid-19. 

De jaarrekening is voorzien van een beoordelingsverklaring door een extern 

accountant. 

Nadere toelichting op de baten en lasten: 

De pachtinkomsten liggen € 2.106 lager dan over 2018 wegens een neerwaartse 

herziening van de pachtnormen. De pachtnormen worden jaarlijks herzien door 

het Ministerie van EZ op basis van de resultaatontwikkelingen (en daarmee de 

draagkracht) van agrarische bedrijven in de regio’s. 

Collecte-inkomsten en giften bedroegen meer dan over 2018. Deze bedragen 

worden alle weer direct doorgegeven aan de doelen waarvoor wordt 

gecollecteerd. Dit verklaart ook de toename van de post “Bestedingen diaconaal 

werk” waaronder ook bedragen zijn opgenomen die door het College als giften 

uit eigen middelen zijn gedaan. 

De overige kosten liggen in lijn met voorgaande jaar. De toevoeging aan de 

onderhoudsvoorziening (€ 2.500) werd in 2018 verantwoord onder “Toevoeging 

bestemmingsreserves” en in 2019 op basis van de gewijzigde indeling in FRIS 

onder “Lasten beheer enz. “ 

Het nadelig saldo over 2019 bedraagt -/- €  1 
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