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BEGROTING  

van de Federatie Protestantse Parkstadgemeenten

 
 
 
 
 

te Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

over het boekjaar 2015

opgesteld door het gezamenlijk college van diakenen
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versie 3 (1-02-2006)

                              Algemene informatie 1

Federatie Protestantse Parkstadgemeenten Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)
BEGROTING BOEKJAAR 2015

COLLEGE VAN DIAKENEN

Voorzitter
Naam: Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: Telefoon:

Secretaris
Naam: Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: Telefoon:

Penningmeester
Naam: A. te Nijenhuis- J. deBock - F. Purschel Postcode:
Adres: Plaats: Brunssum-Heerlen-Landgraaf
e-mail: Telefoon:

Scriba kerkenraad
Naam: Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: Telefoon:

Praeses kerkenraad
Naam: Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: Telefoon:

De administratie berust bij:
Naam: Postcode:
Adres: Plaats:
e-mail: Telefoon:

Van bovengenoemde personen geldt  voor deze
voor deze begroting als contactpersoon/correspondentieadres

Deze begroting bestaat uit: 6 bladzijden

De begroting dient te worden ingediend bij het Regionale College voor de Behandeling van de Beheerszaken
en wel uiterlijk in de maand december voorafgaande aan het begrotingsjaar.
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten begroting 2015 versie 3 (1-02-2006)
Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

Batenrekeningen
                        

begroting begroting rekening
2015 2014 2013

80 baten onroerende zaken
80.30 inkomsten verenigingsgebouw/kerkelijk centrum -€                         -€                         -€                         
80.60 inkomsten overige monumentale gebouwen -€                         -€                         -€                         
80.70 inkomsten overige bebouwde eigendommen -€                         -€                         -€                         
80.80 inkomsten onbebouwde eigendommen -€                         -€                         -€                         

totaal -€                         -€                         -€                         

81 rentebaten en dividenden
81.10 ontvangen interest bank -€                         -€                         -€                         
81.20 rente hypotheken u/g en leningen u/g -€                         -€                         -€                         
81.30 rente over inschrijvingen in grootboeken -€                         -€                         -€                         
81.40 rente obligaties/pandbrieven -€                         -€                         -€                         
81.50 dividend aandelen -€                         -€                         -€                         
81.90 overige rentebaten -€                         -€                         -€                         

totaal -€                         -€                         -€                         

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen
82.10 opbrengsten uit bloot eigendom -€                         -€                         -€                         
82.20 opbrengsten deelname stichtingen -€                         -€                         -€                         
82.90 overige opbrengsten -€                         -€                         -€                         

totaal -€                         -€                         -€                         

83 bijdragen levend geld
83.10 vrijwillige bijdragen 4.584€                 -€                         -€                         
83.20 collecten in kerkdiensten 5.066€                 -€                         -€                         
83.30 giften -€                         -€                         -€                         
83.40 schenkingen/legaten/erfenissen tot € 500,-- -€                         -€                         -€                         
83.50 collectebussen -€                         -€                         -€                         
83.80 diaconale rondgang -€                         -€                         -€                         
83.90 overige bijdragen levend geld -€                         -€                         -€                         

totaal 9.650€                 -€                         -€                         

84 door te zenden collecten en bijdragen
84.11 doorzendcollecten/giften diaconale aard (landelijk) 3.050€                 -€                         -€                         
84.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 910€                    -€                         -€                         
84.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland 250€                    -€                         -€                         
84.14 bijdragen van diaconale aard (landelijk) -€                         -€                         -€                         
84.19 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet 

meetellend voor MDA (regio/prov./landelijk) -€                         -€                         -€                         

84.21 doorzendcollecten/giften diaconale aard (wereldwijd) 2.100€                 -€                         -€                         
84.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 1.000€                 -€                         -€                         
84.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland 500€                    -€                         -€                         
84.24 bijdragen van diaconale aard (wereldwijd) -€                         -€                         -€                         
84.26 bijdragen inzake "rampen" 250€                    -€                         -€                         
84.29 overige bijdragen diaconaal/missionair werk niet -€                         -€                         -€                         

meetellend voor MDA (wereldwijd) -€                         -€                         -€                         
totaal 8.060€                 -€                         -€                         

begroting gezamenlijke diaconie
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten Begroting 2015 versie 3 (1-02-2006)
Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

Lastenrekeningen

begroting begroting rekening
2015 2014 2013

47 kosten beheer en administratie
47.10 kosten bestuur -€                         -€                         -€                         
47.20 bureaubehoeften en drukwerk -€                         -€                         -€                         
47.30 kosten telefoon -€                         -€                         -€                         
47.40 kosten administratie -€                         -€                         -€                         
47.42 kosten financiële administratie -€                         -€                         -€                         
47.50 controlekosten jaarrekening -€                         -€                         -€                         
47.60 verzekeringen (WA, diefstal, verz. vrijwilligers, etc.) -€                         -€                         -€                         
47.70 publiciteit -€                         -€                         -€                         
47.90 overige lasten -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

48 rentelasten/bankkosten
48.10 rente bankschulden -€                         -€                         -€                         
48.11 bankkosten -€                         -€                         -€                         
48.20 rente hypotheken en leningen o/g -€                         -€                         -€                         
48.30 rente obligatieleningen -€                         -€                         -€                         
48.40 rente fondsen -€                         -€                         -€                         
48.50 rente voorzieningen in eigen beheer -€                         -€                         -€                         
48.90 overige rente -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

50 diaconaal werk plaatselijk
50.10 saldo ondersteuningen personen en terugontvangsten -€                         -€                         -€                         
50.20 maatschappelijk werk/gezinsverzorging -€                         -€                         -€                         
50.30 ziekenzorg -€                         -€                         -€                         
50.40 ouderenwerk -€                         -€                         -€                         
50.50 gehandicaptenwerk -€                         -€                         -€                         
50.60 bijdrage vakantiekosten doelgroep -€                         -€                         -€                         
50.70 bijdrage bezoekwerk -€                         -€                         -€                         
50.80 kosten jeugddiaconaat/jongerenwerk -€                         -€                         -€                         
50.90 overige lasten diaconaal werk plaatselijk -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk
51.11 afdracht doorzendcollecten/giften (84.11) 2.550€                 -€                         -€                         
51.12 kerkinactie diaconaal aandeel binnenland 1.060€                 -€                         -€                         
51.13 kerkinactie missionair aandeel binnenland 400€                    -€                         -€                         
51.14 afdracht ontv. bijdragen van diaconale aard (landelijk) 600€                    -€                         -€                         
51.15 aanvullende betaling op doorzendcollecten 1.600€                 -€                         -€                         
51.17 overige bijdragen -€                         -€                         -€                         
51.19 afdracht overige ontvangen bijdr. diaconaal/miss. werk

(regionaal/provinciaal/landelijk) niet meetellend 
voor MDA -€                         -€                         -€                         

totaal 6.210€                -€                         -€                        

begroting gezamenlijke diaconie
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten Begroting 2015 versie 3 (1-02-2006)
Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

Lastenrekeningen

begroting begroting rekening
2015 2014 2013

52 diaconaal werk wereldwijd
52.21 afdracht doorzendcollecten (84.21) 2.800€                 -€                         -€                         
52.22 kerkinactie diaconaal aandeel buitenland 4.150€                 -€                         -€                         
52.23 kerkinactie missionair aandeel buitenland 2.800€                 -€                         -€                         
52.24 afdracht ontv. bijdr. van diaconale aard (wereldwijd) -€                         -€                         -€                         
52.25 aanvullende betaling op doorzendcollecten -€                         -€                         -€                         
52.26 afdracht bijdragen inzake "rampen" 1.750€                 -€                         -€                         
52.27 overige bijdragen -€                         -€                         -€                         
52.29 afdracht overige ontvangen bijdragen diaconaal werk

(wereldwijd) niet meetellend 
voor MDA -€                         -€                         -€                         

totaal 11.500€              -€                         -€                        

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen (+)
53.10 fondsen -€                         -€                         -€                         
53.20 voorzieningen -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen (-)
54.10 fondsen -€                         -€                         -€                         
54.20 voorzieningen -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

56 streekgemeenten
56.10 ontvangen bijdragen van gemeenten (+) -€                         -€                         -€                         
56.20 bijdragen aan streekgemeente/combinatie (-) -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

57 aandeel in lasten federatie (-)
57.10 aandeel in lasten federatie -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        

58 overige lasten en baten
58.50 saldo kerktelefoon (+/-) -€                         -€                         
58.80 klimaatplan (+/-) -€                         -€                         -€                         
58.90 overige baten (+) -€                         -€                         -€                         
58.91 gerealiseerde koerswinst (+) -€                         -€                         -€                         
58.92 boekwinst onroerende zaken (+) -€                         -€                         -€                         
58.95 overige lasten (-) -€                         -€                         -€                         
58.96 gerealiseerd koersverlies (-) -€                         -€                         -€                         
58.97 boekverlies onroerende zaken (-) -€                         -€                         -€                         

totaal -€                        -€                         -€                        
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Federatie Protestantse Parkstadgemeenten Begroting 2015 versie 3 (1-02-2006)
Parkstad (Brunssum, Heerlen, Landgraaf)

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

begroting begroting rekening
2015 2014 2013

baten

80 baten onroerende zaken -€                         -€                         -€                         
81 rentebaten en dividenden -€                         -€                         -€                         
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen -€                         -€                         -€                         
83 bijdragen levend geld 9.650€                 -€                         -€                         
84 door te zenden collecten 8.060€                 -€                         -€                         

totaal baten 17.710€               -€                         -€                         

lasten
41 lasten overige eigendommen en inventarissen -€                         -€                         -€                         
42 afschrijvingen -€                         -€                         -€                         
43 pastoraat -€                         -€                         -€                         
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. -€                         -€                         -€                         
45 verplichtingen/bijdragen andere organen -€                         -€                         -€                         
46 salarissen -€                         -€                         -€                         
47 kosten beheer en administratie -€                         -€                         -€                         
48 rentelasten/bankkosten -€                         -€                         -€                         
50 diaconaal werk plaatselijk -€                         -€                         -€                         
51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 6.210€                 -€                         -€                         
52 diaconaal werk wereldwijd 11.500€               -€                         -€                         

totaal lasten 17.710€               -€                         -€                         

Saldo baten - lasten -€                         -€                         -€                         

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -€                         -€                         -€                         
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen -€                         -€                         -€                         
56 streekgemeenten -€                         -€                         -€                         
57 aandeel in lasten federatie -€                         -€                         -€                         
58 overige lasten en baten -€                         -€                         -€                         

totaal -€                         -€                         -€                         

Resultaat -€                         -€                         -€                         

Bestemming van het resultaat boekjaar 2015
toevoeging aan onttrekking aan (-)

Algemene reserve -€                         -€                         
Reserve koersverschillen -€                         -€                         
Herwaarderingsreserve -€                         -€                         
Overige reserve -€                        -€                         

Totaal -€                        -€                         

Per saldo een toevoeging/onttrekking van -€                         
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