A. Algemene gegevens
Naam ANBI

Diaconie Gereformeerde Kerk Vaassen

RSIN/Fiscaal nummer

813 612 809

E-mail

diaconietabernakel@gmail.com

Website

www.detabernakel.nl (diaconie heeft geen eigen website)

Telefoon

06-34113059

Postadres

Prins Hendrikweg 6

Postcode

8171 EH

Plaats

Vaassen

B. Samenstelling bestuur
De diaconie bestaat in 2017 uit 7 personen (wat het nagestreefde aantal is), waaronder een voorzitter, secretaris en
penningmeester.
C. Doelstelling en visie
De diaconale opdracht is de dienst aan de naaste, helpen waar geen helper is en mensen tot hun recht laten komen.
De diaconie staat hier niet alleen in maar roept daartoe de gemeente op tot een diaconale levensstijl, betrokken bij
elkaar en bewogen met de wereld. Het is onze opdracht als Christen om te zien naar de zwakken in onze
samenleving. Door centen en talenten in te zamelen steunen we in allerlei situaties onze medemens. Er zijn geen
belemmeringen om dit werk te doen. De gehele gemeente en in het bijzonder de jeugd willen we bij deze opdracht
betrekken. De diaconie zal de vinger aan de pols houden en alert zijn op gebeurtenissen in de gemeente en
daarbuiten.
D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Op
de site www.detabernakel.nl is het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk Vaassen te vinden. De diaconie stelt ieder
jaar een jaarplan op voor de uitdagingen van het komende jaar. Voor 2017 staan hieronder een korte samenvatting:
1.Waar willen we naar toe?
Met elkaar de taken naar vermogen uitvoeren en het diaconale aspect van onze gemeente levend houden.
2.Wat zijn de sterke punten?
- Goede samenwerking met de Diaconie van de Hervormde Gemeente
- Gezonde financiële situatie
- Praktisch ingesteld. Adequaat handelen bij het groeiend aantal aanvragen van stille hulp. Omzien naar die
ander in woorden maar ook vooral in daden uitgevoerd.
- Goede bemensing met duidelijk takenpakket wat toegespitst is op ieder zijn/haar talenten
- Goede onderlinge sfeer
3.Wat zijn de zwakke punten?
- Vernieuwend bezig zijn (lopende zaken worden goed onderhouden, nieuwe zaken kunnen nog steeds beter
- Minder mensen beschikbaar voor overdag
4.Waarin maken we als gemeente onze identiteit kenbaar?
- De Taakgroep Diaconie verschaft informatie aan de gemeente over de onderwerpen waar zij zich mee
bezighoudt.
- Alle diaconale collecten worden vermeld in het kerkblad en in de zondagsbrief.
- Gemeenteleden laten meedenken en laten aandragen van projecten en doelen voor bestemmingen van
gelden/collecten etc.
- Indien mogelijk een gastspreker/powerpointpresentatie tijdens de kerkdienst om de collectebestemming
meer aandacht te geven.
E. Beloningsbeleid
De ambtsdragers die zitting hebben in de diaconie hoeven/krijgen voor bewezen diensten geen geld. Alleen eventueel
gemaakte onkosten worden vergoed
F. Verslag activiteiten
Naast de algemene taken van het diaconaat (taak eredienst, vergaderingen, financiële verslaglegging etc.), zijn er
een aantal specifieke activiteiten die door Diaconie uitgevoerd worden. Hieronder een aantal van die activiteiten:

-

Ouderenmiddag organiseren
Gezellig avond organiseren tijdens vakantieweek in Roosevelthuis
Activiteiten tijdens startweekend
2 x per jaar gemeenteleden die het kunnen gebruiken opbeuren door het bezorgen van een bloemstukje met
een inspirerende tekst
2x per jaar inzameling houden tbv Voedselbank
Bij de gemeenteleden inventariseren voor welke diaconale doelen er gecollecteerd zou moeten worden.
Samen met Hervormde gemeente Vaassen een meerjarenproject ondersteunen (momenteel school en
lokale ontwikkelingen stimuleren in Gambia
Toenemende vraag voor Stille Hulp het hoofd bieden

G. Financiële verslaglegging

Jaarrekening 2016

ontvangsten

Collecten & giften
Vaste bijdragen & giften

1

Overige (o.a. Kerkradio + collect Diac)

uitgaven

Diaconaal wijkwerk
Kerkdiensten
Quotum

1

Uitgaven diaconie
Collecten/giften

Resultaat

resultaat

begroting

resultaat

begroting

2015

2016

2016

2017

9.752,00

9.100,00

10.980,51

9.500,00

7.989,72

9.000,00

9.268,22

8.700,00

90,88

300,00

820,15

500,00

€ 17.832,60

€ 18.400,00

€ 21.068,88

€ 18.700,00

resultaat

begroting

resultaat

begroting

2015

2016

2016

2017

3.343,49

3.500,00

3.380,93

3.375,00

451,87

525,00

546,7

525,00

4.663,89

4.850,00

4.691,55

4.800,00

422,00

425,00

480,69

500,00

9.460,96

9.100,00

10.980,51

9.500,00

€ 18.342,21

€ 18.400,00

20.080

€ 18.700,00

- € 509,61

€ 0,00

€ 988,50

€ 0,00

€

Sinds 2015 maakt de Zending onderdeel uit van de jaarrekening en de begroting van de
Diaconie
1

Toelichting Resultaat 2015
Collecten/giften
Dit betreft de opbrengsten van de collectes uit de erediensten en eventuele nagezonden giften voor die diaconale
collectebestemmingen. Het verschil tussen ontvangen en afgedragen collecten betreft (naast enkele overlopende
posten met andere boekjaren) een drietal collectes ten behoeve van Kerkradio, Stille Hulp en ouderenuitstapje
(opbrengsten in totaal € 660).
Vaste bijdragen/giften

Vaste Bijdrage Diaconie

5.205

Vaste Bijdrage Zending

4.063

Vaste Bijdrage

9.268

Overige ontvangsten (o.a. Kerkradio)
Bestaat onder andere uit de ontvangsten kerktelefoon (€ 161) en collecteopbrengsten eigen doelen (€ 660).
Diaconaal Wijkwerk
Hieronder worden kosten geboekt die gemaakt worden o.a. de volgende posten geboekt:
-

Organisatie ouderenuitstapje
Organisatie Startweekend
Verzorgen attenties diverse acties
Stille Hulp

Kerkdiensten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden om eredienst mogelijk te maken voor gemeenteleden. Bestaat uit kosten
Kerkradio (€499) en kosten tbv avondmaalsviering (€ 48).

Quotum
Missionair aandeel
Quotum
Quotum

4.0006924.692-

Uitgaven diaconie
Kosten die hieronder verantwoord worden zijn: abonnementsgelden diaconale literatuur, verzekeringen, bankkosten
etc.

Resultaat
Het resultaat van €988,50 wordt grotendeels verklaard door de sterk gestegen inkomsten uit hoofde van de vaste
vrijwillige bijdrage. De stijging van de vvb was ruim € 1200 in 2016. Dit was het gevolg van de flyeractie rondom actie
kerkbalans om Stille Hulp onder de aandacht te brengen.

