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Financieel jaarverslag 
 

Begin november 2017 werden wij als Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden 

verblijd met een gift van € 50.000,-, afkomstig van de Evangelisch Lutherse Kerk te 

Leiden. De aanleiding voor deze gift was een verdrietige, namelijk het besluit van deze 

gemeente om haar kerk in Leiden te sluiten en haar aktiviteiten te beëindigen. Het 

college van diakenen heeft besloten dit bedrag te bestemmen voor kosten die gemoeid 

zijn met het opstarten of doorzetten van diaconale projecten, waarvoor (nog) geen 

specifieke financiering is gevonden of waarvan deze is beëindigd. Het bedrag is als een 

aparte post opgenomen onder de “bestemmingsfondsen projecten”.  

 

Anders dan vorig jaar zijn de inkomsten ten behoeve van projecten in 2017 hoger dan in 

2016 en ook hoger dan de uitgaven, waardoor, naast de eerder genoemde gift van de 

Evangelisch Lutherse Kerk, per saldo nog bijna € 35.000,- moest worden toegevoegd aan 

de bestemmingsfondsen inzake projecten. Dit bedrag zal echter in het volgende jaar 

volledig worden aangewend voor uitgaven van projectkosten, want zoals altijd geldt dat 

de projectuitgaven volledig moeten worden gedekt door inkomsten voor projecten en dat 

projectinkomsten volledig worden besteed aan projecten.  

Aan de Continuïteitsreserve diende in 2017 een klein bedrag van circa € 2.500,- te 

worden onttrokken.  

 

Gezien het matige rendement en de relatief hoge kosten zijn de beleggingen van de  

ABN AMRO-beleggingsportefeuille in 2017 geheel verkocht. Thans resteert nog slechts 

een belegging in aandelen Oikocredit. Mede als gevolg hiervan bezit onze diaconie aan 

het eind van 2017 relatief veel liquide middelen, die weliswaar op spaarrekeningen zijn 

gestald, maar ook daar, als gevolg van de uitermate lage rentestanden, weinig 

rendement opleveren. 

 

In 2017 werd voor bijna € 52.000,- onderhoud gepleegd aan ons onroerend goed. Het 

betrof vervanging van een aantal, soms zeer oude, C.V.-ketels, schilderwerk aan het 

houtwerk van de Oude Rijn-gevel en isolerende maatregelen. Ook in komende jaren 

worden nog milieubesparende maatregelen voorzien. Aan de voorziening voor groot 

onderhoud is de gebruikelijke € 40.000,- voor toekomstig onderhoud toegevoegd, 

waardoor de voorziening ultimo 2017 bijna € 156.000,- bedraagt.  

 

Afgezien van de inkomsten en uitgaven voor projecten, die vaker grillig verlopen, maar 

via de mutaties in bestemmingsfondsen worden geëgaliseerd, vertoont de staat van 

baten en lasten een redelijk stabiel beeld. De algemene collecten vertonen weliswaar 

enige daling, maar deze wordt gecompenseerd door, overigens incidenteel, hogere 

overige baten en hogere doorberekende overheadkosten. 

 

Het bijgevoegde jaarverslag 2017 geeft wederom een indrukwekkend beeld van de vele 

bruisende activiteiten, die door onze professionele staf zijn bedacht, vormgegeven en 

uitgevoerd. Ook in 2017 kon dit slechts worden gerealiseerd dankzij de inzet van veel 

vrijwilligers, waarvoor we hen weer uitermate dankbaar zijn.  

Wij danken ook de vele particulieren, fondsen en instellingen, die het ons met hun 

(financiële) steun weer mogelijk hebben gemaakt om ook in 2017 te “helpen waar geen 

(andere) helper is”. 

 

 

Namens de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden, 

 

 

Wim Nieboer 

penningmeester  
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Algemene gegevens 
 

 

Algemeen 

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is een kerkelijk orgaan voor 

hulpverlening aan mensen in nood.  

 

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2017 

 

De heer P.J. van den Broek voorzitter  

De heer W. Nieboer penningmeester 

Mevrouw I.E. Feiken-Snoep secretaris 

De heer H. Vis algemeen lid 

 

 

Samenstelling bureau per 31 december 2017 

 

Coördinator De heer A.P.J.J. Snepvangers 

Diaconaal werker Mevrouw J.I. Schoonwater-Brinks 

Secretariaat Mevrouw C. Knulst-van der Heijden 

Medewerker facilitaire dienst De heer J.A. van Houwelingen 

 

Administrateur De heer J. Wijers 

 

Overige medewerkers: 

- projectmedewerker Oma gaat op stap 

 en Op de Kook toe Mevrouw C. Westeneng-Timmers 

- projectmedewerker M25 Leiden Regio Mevrouw T.E. Breton-de Munck 

- projectmedewerker Op de Kook toe De heer Y. Bloemkolk 

 



  

 
 

 
 

 
 

JAARREKENING 
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Balans 
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 
 

Activa 
 
  per 31 december 2017  per 31-12-2016 

    €  € 

       

Vaste activa       

       

Materiële vaste activa       

Onroerend goed  1.354.995    1.354.995 

Inventaris  11.199    6.041 

    1.366.194  1.361.036 

       

Financiële vaste activa       

Beleggingen  26.330    92.839 

Lening u/g  89.729    89.729 

    116.059  182.568 

       

       

Vlottende activa       

       

Vorderingen       

Debiteuren  22.259    6.204 

Overige vorderingen en        

overlopende activa  40.233    31.377 

    62.492  37.581 

       

Liquide middelen    688.721  582.698 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    2.233.466  2.163.883 



 27  

Balans 
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

Passiva 

 
  per 31 december 2017  per 31-12-2016 

    €  € 

       

Vermogen       

Continuïteitsreserve  370.262    372.743 

Reserve materiële vaste activa  1.366.194    1.361.036 

Bestemmingsfondsen projecten  225.231    140.359 

    1.961.687  1.874.138 

       

       

Voorzieningen       

Groot onderhoud    155.701  167.438 

       

       

Kortlopende schulden       

Crediteuren  10.413    3.358 

Belastingen en premies       

sociale verzekeringen  24.364    23.421 

Overige schulden en        

overlopende passiva  81.301    95.528 

    116.078  122.307 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    2.233.466  2.163.883 
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Staat van baten en lasten  
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

 
 
  jaar 2017  begroting 2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Baten       

Algemene collecten en giften  80.140  85.000  86.400 

Inkomsten uit leningen, effecten       

en banktegoeden  8.161  9.000  7.575 

Huuropbrengst diaconale panden  86.119  82.000  90.898 

Huuropbrengst beleggingspanden  136.394  136.000  135.908 

Collecten, giften en subsidies        

t.b.v. projecten  266.980  194.000  130.345 

Overige baten  15.525  13.000  10.650 

  593.319  519.000  461.776 

       

       

Lasten       

Personeel en bureau  220.697  222.000  219.549 

Ondersteuningen en bijdragen  16.900  19.000  17.293 

Landelijke quota  11.606  13.000  14.744 

Gebouwen  76.343  78.000  75.148 

Projecten  180.224  195.000  145.809 

  505.770  527.000  472.543 

       

Saldo baten en lasten  87.549  -8.000  -10.767 

       

       

Bestemming saldo       

Toevoegen/onttrekken aan:       

-  continuïteitsreserve  -2.481    7.141 

- reserve materiële vaste activa  5.158    -4.046 

- bestemmingsfondsen inzake        

 projecten  84.872    -13.862 

  87.549    -10.767 
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Toelichting algemeen 
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Algemeen 
 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is gevestigd aan de Oude Rijn 44-b te 

Leiden. De activiteiten vinden op ditzelfde adres plaats. De rechtsvorm van de organisatie is 

een kerkgenootschap. De activiteiten van de organisatie bestaan uit het uitvoeren van 

diaconale activiteiten.  

 

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de voor rechts-

personen geldende wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, alsook de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals vastgesteld door de Raad voor 

de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “kleine organisaties - zonder - 

winststreven”. 

 

 

Afwijking Besluit Modellen Jaarrekening 
 

Het Besluit modellen jaarrekeningen schrijft twee verschillende modellen voor de indeling van 

de staat van baten en lasten voor. In deze jaarrekening wordt afgeweken van beide modellen. 

De gehanteerde presentatiewijze sluit goed aan bij de aard van de organisatie doordat de 

lasten zijn gesplitst per kostenrubriek. Deze verwerkingswijze komt het inzicht in het saldo van 

de staat van baten en lasten ten goede. 

 

 

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat 
 

Materiële vaste activa 

Onroerend goed 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffingswaarde, verminderd met 

genoten subsidies en ter zake ontvangen giften als ook lineaire afschrijvingen. Bij de 

afschrijvingen wordt rekening gehouden met een restwaarde en de economische levensduur 

van het object. Op investeringen die in de loop van het boekjaar in gebruik worden genomen, 

wordt tijdsevenredig afgeschreven. Indien noodzakelijk wordt rekening gehouden met 

bijzondere waardeverminderingen. 

 

Overige materiële vaste activa 

De inventaris wordt gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs verminderd met afschrijvingen.  

 

Beleggingen 

De onder de financiële vaste activa opgenomen beleggingen worden gewaardeerd tegen de 

verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. De waardering wordt collectief voor gelijksoortige 

beleggingen toegepast.   

 

Vorderingen  

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale waarde. Bij de waardering van 

vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders 

vermeld hebben vorderingen een looptijd korter dan een jaar. 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Voorziening voor groot onderhoud 

Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De voorziening wordt gewaardeerd op de nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, veelal gelijk aan de nominale 

waarde. Waar de waardering van schulden afwijkt van de nominale waarde wordt dit 

toegelicht. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar. 

 

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het 

verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

Baten 

Algemene collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten gehouden zijn. Overige 

collecten en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 

Inkomsten uit leningen, effecten en banktegoeden alsook huurbaten en overige baten worden 

verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Lasten 

Lasten die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

 

Personeelsbezetting 
 

Gedurende het verslagjaar waren, uitgedrukt in voltijdseenheden, gemiddeld 5,4 personen 

(2016: 5,0) werkzaam ten behoeve van de Diaconie. 
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Toelichting op de balans 
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

Activa 
 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de waardering van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2017 kan als 

volgt worden weergegeven. 

 

    onroerend     

    goed  inventaris  totaal 

    €  €  € 

         

Boekwaarde op 1 januari     1.354.995  6.041  1.361.036 

Investeringen    -  9.168  9.168 

Afschrijvingen    -  -4.010  -4.010 

Boekwaarde op 31 december   1.354.995  11.199  1.366.194 

         

De W.O.Z.-waarde van het onroerend goed naar de situatie per 1 januari 2016 bedraagt circa 

€ 3,2 miljoen. De restwaarde van het onroerend goed bedraagt circa € 1,35 miljoen. 

 

De aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen per eind van het boekjaar kunnen als volgt 

worden gespecificeerd. 

 

    onroerend     

    goed  inventaris  totaal 

    €  €  € 

         

Aanschafwaarde    1.354.995  39.844  1.394.839 

Cumulatieve afschrijvingen    -  -28.645  -28.645 

Boekwaarde op 31 december  1.354.995  11.199  1.366.194 

         

Vermelding van de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per het begin van het jaar 

wordt achterwege gelaten vanwege de beperkte afwijking ervan ten opzichte van de situatie 

aan het einde van het boekjaar.  

 

Voor een specificatie van de samenstelling en waardering van de materiële vaste activa 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Graanpakhuizen Oude Rijn 

Op 1 oktober 1988 is het tot dat moment leegstaande complex graanpakhuizen in erfpacht 

gegeven aan de Stichting Leidse Studentenhuisvesting voor een termijn van 50 jaar, tegen een 

eenmalige canon. Dit complex is pro memorie in de balans opgenomen. De WOZ-waarde van 

de graanpakhuizen naar de situatie per 1 januari 2016 bedraagt circa € 2,7 miljoen. 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Beleggingen 

De beleggingen per balansdatum kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

     

Obligaties ABN.Amro effectenportefeuille  -  66.889 

Aandelen Oikocredit  26.330  25.950 

  26.330  92.839 

 

 

Aandelen Oikocredit 

Per balansdatum bestond de aandelenportefeuille uit circa 132 certificaten van aandelen 

Oikocredit, elk nominaal € 200. De waardering per balansdatum is gelijk aan de kostprijs. De 

marktwaarde van de aandelen is niet bekend, daar deze niet beursgenoteerd zijn. 

 

 

Lening u/g 

Aan Stichting Het Cathrijn Maartensdochter Hofje werd op 11 maart 1988 een lening verstrekt 

van € 136.134. Het saldo van de lening bedraagt per balansdatum € 89.729. Op de lening 

werd in het jaar 2017 niet afgelost. Eenmaal per vijf jaar wordt de rente aangepast aan de 

geldende marktrente. Voor het jaar 2017 werd een rente berekend van 4,5%. De 

rentevergoeding is reeds enige malen stilzwijgend ongewijzigd verlengd. 

 

Tot zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft de debiteur een eerste 

hypotheek verstrekt op vier huizen van het Cathrijn Maartensdochter Hofje te Leiden. De 

lening is in 2018 geheel afgelost. 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden 

gespecificeerd. 

 
  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

     

Rekening-courant College van Kerkrentmeesters  10.979  4.191 

Te vorderen rente  4.209  6.233 

Te vorderen huren  2.487  4.241 

Te vorderen servicekosten  5.246  1.138 

Nog te ontvangen doorbelaste kosten coördinator  -  2.176 

Afrekening project Stichting Dioraphte  9.069  4.652 

Restitutie verzekering  3.741  4.128 

Leningen individuele hulp  400  1.635 

Vooruitbetaalde kosten  1.417  1.446 

Diversen  2.685  1.537 

  40.233  31.377 

 

 

Liquide middelen 

Per balansdatum kunnen de liquide middelen als volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

     

ING Bank, rekeningen-courant  103.961  100.893 

ING Bank, spaarrekening  180.017  150.000 

ABN.Amro Bank, bestuurrekening  11.102  44.427 

ABN.Amro Bank, spaarrekening  393.397  287.334 

Kasgelden  244  44 

  688.721  582.698 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Diaconie. 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

Passiva 
 

Vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen gedurende het jaar 2017 kan als volgt worden 

gespecificeerd. 
 
    reserve  bestemmings-   
  continuïteits-  materiële  fondsen   
  reserve  vaste activa  Projecten  totaal 

  €  €  €  € 

         

Saldo op 1 januari   372.743  1.361.036  140.359  1.874.138 

Bestemming resultaat  -2.481  5.158  84.872  87.549 

Saldo op 31 december  370.262  1.366.194  225.231  1.961.687 
         

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve dient ter waarborging van de continuïteit op het moment dat de 

jaarlijkse inkomsten substantieel afnemen. De benodigde reserve is bepaald op basis van de 

vaste lasten, waaronder personeel en huisvesting. De benodigde reserve bedraagt eind 2017 

€ 430.000. 
 

Reserve materiële vaste activa  

Binnen het vermogen wordt, naast de bestemmingsreserves, onderscheid gemaakt tussen het 

vermogen dat duurzaam is vastgelegd en het vermogen dat vrij besteedbaar is. Als duurzaam 

vastgelegd vermogen, in de balans aangeduid als Reserve materiële vaste activa, is 

aangemerkt het vermogen dat besloten is in de boekwaarde van de materiële vaste activa van 

de Diaconie, daar dit vermogen niet op korte termijn kan worden omgezet in liquiditeit. Het 

resterende vermogen, in de balans aangeduid als Continuïteitsreserve, geeft het vermogen 

weer dat vrij besteedbaar is en (mede) kan dienen als waarborg voor de continuïteit van de 

Diaconie.  
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

 

 

Bestemmingsfondsen projecten 

Per balansdatum luidt de specificatie van de nog te besteden bedragen inzake projecten als 

volgt. 
 

  saldo op  bestemming  saldo op 

  1 januari  resultaat  31 december 

  €  €  € 
       

Fonds jeugd en jongerenwerk  33.943  -  33.943 

Individuele hulp en huisvesting Imani  48.835  -6.253  42.582 

M25 Leiden Regio   3.259  3.428  6.687 

Dak- en thuislozen  14.988  -  14.988 

Straatpastoraat  14.112  -68  14.044 

Kerst- en zomerbonnen  3.853  -1.998  1.855 

Op de Kook toe  14.841  7.362  22.203 

Voedselbank  4.084  -  4.084 

Rondavel voor kids  193  -  193 

Roemenië, straatkinderen Picihuis  1.001  4.927  5.928 

Steun de kerk in het Midden-Oosten  1.250  1.882  3.132 

Voor  moeder en kind in NL en        

Sri Lanka  -  3.710  3.710 

Fonds niet gesubsidieerde projecten 

(gift Evangelische Lutherse Gemeente) 

  

- 

  

50.000 

  

50.000 

Oma gaat op stap  -  18.427  18.427 

Onder Anderen  -  3.455  3.455 

  140.359  84.872  225.231 

 

De bestemming van het resultaat is als volgt te specificeren. 

    € 
     

Baten uit collecten, giften en subsidies    251.713 

Lasten projecten    -166.841 

    84.872 

 
 

Voorziening groot onderhoud 

Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. Het verloop van de voorziening gedurende het jaar 2017 kan als volgt 

worden weergegeven. 
 

  jaar 2017  jaar 2016 

  €  € 

     

Stand op 1 januari   167.438  150.692 

Dotatie boekjaar  40.000  40.000 

Uitgaven voor onderhoud  -51.737  -23.254 

Stand op 31 december  155.701  167.438 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

De per balansdatum verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen kunnen als 

volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

     

Omzetbelasting  7.200  7.217 

Loonheffingen  16.040  14.459 

Pensioenpremie  1.124  1.745 

  24.364  23.421 

     

 

Overige schulden en overlopende passiva 

De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt worden 

gespecificeerd. 

 

  31-12-2017  31-12-2016 

  €  € 

     

Vooruitontvangen fondsbijdragen  29.750  53.250 

Vooruitontvangen en gefactureerde huren  18.359  13.903 

Vakantiegeld  11.156  10.155 

Accountantskosten  5.000  5.000 

Afrekening collecten  4.035  4.820 

Overige schulden  13.001  8.400 

  81.301  95.528 

 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

De Diaconie heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een opslagruimte aan 

de Oude Rijn te Leiden. De ruimte wordt gebruikt als fietsenstalling. De overeenkomst eindigde 

per 1 juni 2012. De overeenkomst is stilzwijgend verlengd. De verlenging is niet 

geformaliseerd. Met de huur is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 6.600. 

 

Voor het gebruik van een kopieermachine is de Diaconie een onderhoudsovereenkomst 

aangegaan met Sharp. Met Quibus Computers Enzo is een servicecontract afgesloten voor de 

server. Met beide contracten tezamen is per jaar een bedrag gemoeid van circa € 8.000. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Baten 
 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Algemene collecten en giften       

Collecten Protestantse Gemeente Leiden  24.450  25.000  25.081 

Overige giften  39.680  44.000  44.600 

  64.130  69.000  69.681 

Doorzendcollecten  16.010  16.000  16.719 

  80.140  85.000  86.400 

       

       

Inkomsten uit leningen, effecten en       

banktegoeden       

Rente leningen u/g en banktegoeden  4.925  5.000  5.375 

Opbrengst effecten  886  4.000  2.314 

Koersresultaat effecten  2.350  -  -114 

  8.161  9.000  7.575 

       

       

Huuropbrengst diaconale panden       

Vaste huurcontracten  75.560    79.033 

Incidentele huurbaten  10.559    11.865 

  86.119  82.000  90.898 

       

       

Huuropbrengst beleggingspanden       

Winkels Haarlemmerstraat   136.394  136.000  135.908 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Collecten, giften en subsidies       

t.b.v. projecten       

Baten via bestemmingsreserves       

Individuele hulp  16.181  21.000  16.911 

Huisvesting Imani  9.549  10.000  10.165 

M25 Leiden Regio  58.462  53.000  37.207 

Kerst- en zomerbonnenactie  14.002  16.000  1.010 

Straatpastoraat  -  -  3.890 

Steun de Kerk in het Midden Oosten        

(H.A. 2016/2017)  1.883  -  1.250 

Op de kook toe  38.602  40.000  33.104 

Rondavel voor kids (H.A. 2015/2016)  -  -  930 

Intussen rondom noodopvang        

(H.A. 2016/2017)  -  4.000  21.235 

Roemenië, straatkinderen Picihuis  13.005  6.000  3.263 

Voor moeder en kind in NL en         

Sri Lanka (HA 2017/2108)  3.709  5.000  - 

Fonds niet gesubsidieerde projecten        

(gift Evangelische Lutherse Gemeente)  50.000  -  - 

Oma gaat op stap  35.000  30.000  - 

Onder Anderen  11.320  -  - 

  251.713  185.000  128.965 

       

Overig       

Roemenië:       

- bejaardentehuis/transportkosten  1.220  2.000  200 

- Leidse straat  -  1.000  - 

- schoolgeld  180  -  330 

- Diaconaat  1.000  -  - 

Kerstdiner (daklozen)  6.201  -  - 

Vredeswake  550  1.000  850 

Paasbrodenactie  2.689  3.000  - 

Diversen  3.427  2.000  - 

  15.267  9.000  1.380 

       

  266.980  194.000  130.345 

       

       

Overige baten       

Bijdragen derden  12.275  10.000  7.400 

Diensten voor derden  3.250  3.000  3.250 

  15.525  13.000  10.650 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Lasten 
 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Personeel en bureau       

       

Personeel       

Coördinator  83.519  79.000  78.789 

Diaconaal werker/jongerendiaconaat  48.152  48.000  47.252 

Projectmedewerkers  77.947  70.000  67.797 

Secretariaat/administratie  44.008  42.000  42.087 

Facilitaire dienst  41.878  42.000  41.339 

Overige personeelskosten  5.780  5.000  7.256 

  301.284  286.000  284.520 

Doorbelaste loonkosten coördinator  -32.071  -31.000  -31.402 

Aan projecten toegerekende loonkosten  -76.999  -70.000  -67.797 

  192.214  185.000  185.321 

       

Beheer, administratie en publiciteit       

Kantoorbehoeften en kopieerkosten  15.688  14.000  13.948 

Porti en telefoon  5.598  5.000  4.583 

Assurantiekosten  1.083  -  1.251 

Accountants- en administratiekosten  8.115  8.000  7.686 

Bestuurskosten  100  1.000  32 

Abonnementen  606  1.000  667 

Acties, publicaties en folders  2.043  3.000  2.339 

Vrijwilligers  2.103  -  - 

Overige kosten beheer  3.600  3.000  4.595 

  38.936  35.000  35.101 

       

Huisvesting       

Huurwaarde kantoren  10.000  10.000  10.000 

Koffie/thee  1.047  2.000  1.127 

  11.047  12.000  11.127 

       

       

  242.197  232.000  231.549 

       

Aan projecten toegerekende       

overheadkosten  -21.500  -10.000  -12.000 

       

Totaal personeel en bureau  220.697  222.000  219.549 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Ondersteuningen en bijdragen       

       

Plaatselijk       

Wijk- en bejaardenwerk  -  1.000  - 

Wijn en brood Heilig Avondmaal  368  1.000  477 

Overige bijdragen  522  -  97 

  890  2.000  574 

       

Regionaal en landelijk       

Doorzendposten  16.010  16.000  16.719 

Overige bijdragen  -  1.000  - 

  16.010  17.000  16.719 

       

       

Totaal ondersteuningen en bijdragen  16.900  19.000  17.293 

       

       

Landelijke quota       

Diaconaal Quotum  11.606  13.000  14.744 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Gebouwen       

       

Centrum de Bakkerij       

Schoonmaakkosten derden  23.364  19.000  19.943 

Vuilafvoer  1.249  1.000  762 

Energiekosten  15.527  16.000  16.820 

Klein onderhoud  11.448  10.000  13.651 

Verzekeringen en belastingen  12.812  15.000  10.003 

Dotatie voorziening groot onderhoud  27.000  27.000  27.000 

Afschrijving inventaris  4.010  6.000  5.956 

Fietsenstalling  3.019  3.000  2.953 

  98.423  97.000  97.088 

Servicekosten voor rekening van huurders  -36.046  -32.000  -32.147 

Afrekening servicekosten eerdere jaren  966  -  -2.793 

Aan overhead toegerekende huurwaarde  -10.000  -10.000  -10.000 

  53.343  55.000  52.148 

       

Beleggingspanden       

Verzekeringen   2.000  2.000  2.000 

Belastingen  7.000  7.000  7.000 

Klein onderhoud  1.000  1.000  1.000 

Dotatie voorziening groot onderhoud  13.000  13.000  13.000 

  23.000  23.000  23.000 

       

Totaal gebouwen  76.343  78.000  75.148 
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  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2017  2017  jaar 2016 

  €  €  € 

       

Projecten       

Lasten via bestemmingsreserves       

Individuele hulp   14.517  21.000  13.676 

Huisvesting Imani  10.790  10.000  11.395 

M25 Leiden Regio   55.034  53.000  52.216 

Kerst- en zomerbonnen  16.000  16.000  - 

Straatpastoraat  68  -  4.961 

Op de kook toe  31.240  40.000  34.527 

Rondavel voor kids (H.A. 2015/2016)  -  -  7.747 

Intussen rondom noodopvang       

(H.A. 2016/2017)  6.676  4.000  11.475 

Steun de kerk in het Midden Oosten        

(H.A. 2016/2107)  -  -  - 

Roemenië, straatkinderen Picihuis  8.078  6.000  6.830 

Voor Moeder en kind in NL en        

Sri Lanka (HA 2017/2018)  -  5.000  - 

Oma gaat op stap   16.573  30.000  - 

Onder Anderen  7.865  -  - 

  166.841  185.000  142.827 

       

Overig       

Roemenië:       

- bejaardentehuis/transportkosten  137  2.000  62 

- Leidse straat  -  1.000  - 

- schoolgeld  -  -  305 

- Diaconaat  1.350  1.000  - 

Kerstdiner (daklozen)  5.772  -  - 

Vredeswake  680  1.000  749 

Paasbrodenactie  1.549  2.000  - 

Diversen  3.895  3.000  1.866 

  13.383  10.000  2.982 

       

  180.224  195.000  145.809 
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Goedgekeurd in de vergadering van het college van diakenen d.d. ………………………………… 2018. 

 

 

 

 

………………………… ………………………… 

 

W. Nieboer P.J. van den Broek 

penningmeester voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 

Leiden op … ……………………… 2018. 

 

 

 

 

……………………… ………………………… 

 

F. van Oosten M.P.H.J. Korbee 

voorzitter scriba 
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Overige gegevens 
  jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Deskundigenonderzoek 

Aan Driebergen Accountants is opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening. De 

controleverklaring is opgenomen op pagina 46. 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2017 

 

Ons oordeel met beperking 

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening, uitgezonderd de 

mogelijke effecten van de aangelegenheden beschreven in de paragraaf ‘De basis van ons 

oordeel met beperking’, een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden op 31 december 2017 en van 

het saldo van de staat van baten en lasten over 2017 in overeenstemming met RJ 640, 

“Organisaties zonder winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2017 

2. de staat van baten en lasten over 2017, en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel met beperking 

In de balans is een voorziening voor groot onderhoud opgenomen voor een bedrag van 

€ 167.438. De dotatie aan de voorziening is gebaseerd op een onderhoudsplan dat loopt van 

2009 tot en met 2018. De uitgaven voor groot onderhoud volgens dit onderhoudsplan belopen 

in de jaren 2017 en 2018, rekening houdende met een jaarlijkse indexatie van 2%, € 74.344. 

Aangezien nog geen onderhoudsplan aanwezig is voor de periode na 2018, is het voor ons niet 

mogelijk om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen ten aanzien van de 

volledige voorziening. 

 

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 



  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit het jaarverslag . 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van RJ 640 is vereist. 

 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ 640 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

Het moderamen is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het jaarverslag in overeenstemming met RJ 640. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het moderamen voor de jaarrekening 

Het moderamen is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met RJ 640. In dit kader is het moderamen verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het moderamen noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het moderamen afwegen of de organisatie in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het moderamen de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het moderamen het voornemen heeft om de organisatie te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het moderamen moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 



  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de entiteit; 

 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het moderamen en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 

• het vaststellen dat de door het moderamen gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 

 

Rijnsburg, 10 mei 2018 

 

 

DRIEBERGEN accountants 

  

 

 

drs. A.G. (Diana) Driebergen RA 
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Samenstelling en waardering materiële vaste activa 
  bijlage 1 bij jaarrekening 2017 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

 
 

  jaar van    aanschaf-  boekwaarde  W.O.Z.- 

  aanschaf  %  waarde  31-12-2017  waarde 

      €  €  € 

Onroerend goed           

Panden            

Haarlemmerstraat 165/165B     P.M.  P.M.   

Renovatie Haarlemmerstraat     453.780  453.780   

      453.780  453.780  1.382.000 

           

Kantoren Diaconie      154.970  154.970   

Verbouwing diaconale panden    474.046  474.046   

Verbouwing Oude Rijn:           

- uitgaven 2000  2000    187.927  187.927   

- subsidies en giften  2000    -187.927  -187.927   

- uitgaven 2001  2001    569.016  569.016   

- subsidies en giften  2001    -332.369  -332.369   

- extra werkruimte 2006   8.330  8.330   

- uitgaven 2005 – 2007  2007    239.079  239.079   

- subsidies en giften  2007    -211.857  -211.857   

      901.215  901.215  1.798.000 

           

Graanpakhuizen Oude Rijn      P.M.  P.M.  2.694.000 

           

Totaal onroerend goed      1.354.995  1.354.995  5.874.000 
           
           
           

  jaar van    aanschaf-  afschrijvingen  boekwaarde 

  aanschaf  %  waarde  2017  31-12-2017 

      €  €  € 

Inventaris           

Beamer en            

projectiescherm  2011  20  3.350  -  - 

Server, installatie,            

computers  2012  20  7.692  199  - 

Computer  2012  20  749  30  - 

4 computers  2012  20  2.772  413  - 

Telefooncentrale  2012  20  10.115  1.509  - 

Computer  2013  20  889  178  154 

2 desktops  2014  20  1.470  294  376 

iMac  2015  20  1.729  346  865 

10 stoelen  2016  20  1.250  132  510 

Beamer en            

projectieschermen  2016  20  660  250  783 

Vaatwasser  2017    3.751  395  3.356 

Telefoon  2017    738  15  723 

Stoelen  2017    1.835  174  1.661 

Computer  2017    2.844  75  2.771 

      39.844  4.010  11.199 


