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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Kerkgenootschappen

1 Algemene gegevens instelling

In welke landen is uw 
kerkgenoot schap actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Statutair bestuur van 
het kerkgenootschap
Het bestuur van het 
kerkgenootschap 
kan aan de hand van 
eigen statuut/kerkorde 
beschreven worden. 
De namen van bestuurders 
behoeven niet te worden 
vermeld.

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Naam landelijke 
kerkgenootschap 

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

RSIN (**)
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Deze kan overgenomen 
worden uit de eigen 
kerkorde of statuut 
(als bedoeld in artikel 2 
boek 2 BW).

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal 
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag 
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam-
heden verricht het 
kerkgenootschap?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt het 
kerkgenootschap 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid 
kan verwezen worden 
naar regelingen van 
het landelijke kerk-
genootschap waartoe 
de plaatselijke kerk-
gemeenschap behoort.

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Op welke manier en aan 
welke doelen worden de 
verkregen inkomsten 
besteed? 
Als uw kerk genootschap 
vermogen aanhoudt, vul dan 
in waar en op welke manier 
dit vermogen wordt aan-
gehouden (bijvoor beeld 
spaar rekening, beleggingen 
etc). Er hoeven geen nummers 
van bank rekeningen te 
worden vermeld.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.
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2 Staat van baten en lasten 

Baten
Opbrensten uit bezittingen

Jaartal van deze Staat van baten en lasten 

Rekening Rekening (*) Begroting (***)

Bijdragen kerkleden

Subsidies en overige bijdragen van derden

Totaal baten

Bestedingen pastorale beroepskrachten

Bestedingen kerkdiensten, catechese 
en overig pastoraal werk

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

Lasten overige eigendommen en inventarissen

Totaal lasten

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

Resultaat

€ € €

€ € €

€ € €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

€

€

€ €

€ €

€ € €

€

€

€

€ €

€ €

€ €

+

+

+ +

+ +

+ + +

Lasten

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze ook 
hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef een toelichting 
op de staat van baten 
en lasten. Geef deze 
ook op de begroting 
of de voorgenomen 
bestedingen. 
Of vul de url naar de 
jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

(*) Optioneel, niet verplicht (***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen 
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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	1: 
	20_ML: het College van Diakenen

De vertegenwoordiging van de Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam inzake het beheer van de diaconale gelden en goederen is middels een mandateringregeling belegd bij de algemeen secretaris (directeur)
	8: Nederland
	9_A4: 30
	10_A4: 130
	0: Diaconie van de Protestantse Gemeente Amsterdam
	5: https://www.diaconie.org
	7: Protestantse Kerk Nederland
	2: Nieuwe Herengracht 18, 1018 DP Amsterdam
	4_EM: Finance@diaconie.org
	1_KVK: 34341674
	3_TEL: 0651135079
	6_RSIN: 818518327
	21_ML: De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Vanuit compassie en openheid ondersteunen we dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Dit doet de Diaconie samen met vele Amsterdammers die omzien naar elkaar en laten zien dat je er niet alleen voor staat! 
De Protestantse Diaconie beschikt als kerkrechtelijke rechtspersoon niet over statuten. 
De Protestantse Diaconie, als zelfstandig onderdeel deel uitmakend van de Protestantse Gemeente te Amsterdam en deswege van de Protestantse Kerk in Nederland, ontleent haar rechtspositie aan de wet op de kerkgenootschappen (art. 1); Het Burgerlijk Wetboek (boek 2, art. 2 en 18); de Kerkorde der Protestantse Kerk in Nederland en Ordinantie 11 van de Protestantse Kerk in Nederland. 
	23_ML: De Diaconie vormt een breed netwerk van diaconale panden, hofjes met leefgemeenschappen,  gastvrije buurt - en kerkplekken, een zorgboerderij en een maatschappelijk centrum in de binnenstad. Onze presentie in Amsterdam komt het meest tot uiting in het werk met mensen. 
Ons vertrekpunt is daarbij niet die van hulpverlener maar als medemens. Met ruimte voor verhalen, verwondering, eigen inbreng, creativiteit, koffie en een maaltijd.

We bieden een plek aan mensen die niet mee kunnen of mogen doen en buiten de samenleving dreigen te vallen. We inspireren en stimuleren Amsterdammers om oog te hebben voor de ander en bouwen samen met onze partners aan veerkrachtige en diverse gemeenschappen. 
	24_ML: De doelstellingen worden gefinancierd uit huurinkomsten, fondsen, subsidies, giften, collecten en inkomsten uit beleggingen.
	26_ML: De bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Voor alle werknemers wordt de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland gevolgd.
	25_ML: De inkomsten worden besteed aan diaconale projecten, zoals: het Wereldhuis, Straatpastoraat, de Sociale Kruidenier, Boerderij de Meent en het Diaconaal Opbouwwerk rond de wijkkkerken. Verder worden middelen besteed aan het onderhoud van (monumnetaal) onroerend goed en het ondersteunende bureau.
Een deel van ons vermogen is belegd.
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	knop: 

	27_ML: https://www.diaconie.org/verslagen

Voor verslagen van: het Wereldhuis, Straatpastoraat en het Diaconaal Opbouwwerk en een algemeen organisatieverslag en de jaarrekening

https://static1.squarespace.com/static/6034cd1fde311e3d199e0e80/t/60b8a09c869b4a2e02d0aa10/1622712501404/Diaconie-verkorte-jaarrekening-2020-3-mei-2021-incl-verklaring-WG.pdf
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