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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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Staat van Baten & Lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	1.20_ML: Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad zes leden, die in principe worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Vanuit de Protestantse Gemeente Utrecht wordt bijstand verleend.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en voor de gebouwen van de gemeente. 

Het College van Diakenen bestaat uit drie personen en is verantwoordelijk voor diaconale aangelegenheden binnen de Waalse kerkgemeente en voor het beheer van de financiële middelen van de Waalse Diaconie. Zij voert hiervoor een aparte administratie. 

De Kerkenraad (Consistoire) is eindverantwoordelijk voor beide colleges, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening van beide colleges.
	8: Nederland
	9_A4: 0
	10_A4: 4
	0: Diaconie van de Waalse Hervormde Gemeente Utrecht
	5: www.pieterskerk-utrecht.nl
	7: Protestantse Kerk Nederland
	2: Pieterskerkhof 3
	4_EM: penningmeester@pieterskerk-utrecht.nl
	1_KVK: 84681659
	3_TEL: 0682389538
	6_RSIN: 824126658
	1.21_ML: De Diaconie van de Waalse hervormde gemeente te Utrecht heeft als doel het ondersteunen van nooddruftige Walen en ondersteuning van de Waalse hervormde gemeente te Utrecht op diaconaal gebied. Ook steunt zij charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerken naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden.
	23_ML: Op de website www.pieterskerk-utrecht.nl vindt u het beleidsplan 2020-2025 van onze gemeente.https://pieterskerk-utrecht.nl/informatie/beleidsplan/
	1.24_ML: De Diaconie ontvangt bijdragen en giften van leden en anderen. Daarnaast ontvangt zij inkomsten uit renten, dividenden en beleggingen.
	26_ML: Er wordt aan bestuursleden geen beloning uitgekeerd voor het bijwonen van vergaderingen, of andere gemaakte uren.
	1.25_ML: De effectenportefeuille van de Waalse Diaconie is ondergebracht bij een vermogensbeheerder, welke vrijheid van handelen heeft binnen een door de stichting gekozen profiel (gematigd offensief). Daarbij is de verhouding van de portefeuille per 31 december 2021 55% aandelen, 35% obligaties en 10% liquiditeiten..De verkregen inkomsten worden besteed aan diaconaal werk.
	26: 
	_MLT: https://pieterskerk-utrecht.nl/informatie/beleidsplan/                   
	knop: 

	1.27_ML: De Waalse Diaconie heeft zich in het afgelopen jaar ingezet voor de ondersteuning van nooddruftige Walen en ondersteuning van de Waalse hervormde gemeente te Utrecht op diaconaal gebied en ook charitatieve instellingen en doelen buiten de Waalse Kerken naar haar goed inzicht en binnen haar mogelijkheden. Diaconale projecten die werden gerealiseerd: - de bouw van een waterput in Burundi;- de bouw van een Herdenkingswand van de Stichting Villa Vrede in Utrecht en- werd gezinshereniging mogelijk gemaakt van een gezin uit Kinshasa.
	27: 
	_MLT: 
	knop: 
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	1: 
	1_A7: 7859
	2_A7: 3601
	3_A7: 3699
	4_A7: 15159
	5_A7: 0
	6_A7: 11599
	7_A7: 801
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 3095
	12_A7: 15495
	13_A7: -336

	0_JR: 2021
	2: 
	1_A7: 15085
	2_A7: 1719
	3_A7: 1672
	4_A7: 18476
	5_A7: 0
	6_A7: 3747
	7_A7: 858
	8_A7: 0
	9_A7: 3393
	10_A7: 0
	11_A7: 2224
	12_A7: 10222
	13_A7: 8254

	3: 
	1_A7: 8050
	2_A7: 1100
	3_A7: 1650
	4_A7: 10800
	5_A7: 0
	6_A7: 7350
	7_A7: 900
	8_A7: 0
	9_A7: 0
	10_A7: 0
	11_A7: 2550
	12_A7: 10800
	13_A7: 0

	0: 
	0: 2021
	1: 2020
	2: 2022

	JV: 
	_MLT: https://pieterskerk-utrecht.nl/anbi/diaconie-waals-hervormde-gemeente-te-utrecht/
	knop: 

	3.4_ML: Het college van Kerkrentmeesters bezit een appartement in Duinkrerken dat werd aangekocht voor een emeritus predikant. Dit appartement (waarde € 115.000) stond ten onrechte op de balans van de Diaconie. Dit is met ingang van 1-1-2021 hersteld en overgeheveld naar de balans van het College van Kerkrentmeesters. 

Het operationeel resultaat bedraagt negatief EUR 336. 
De incidentele lasten zijn EUR 6.220 hoger dan de incidentele baten. 
Het boekjaar sluit met een tekort van EUR 6.556. Dit komt in zijn geheel ten laste van de Algemene reserve. 




