
Stichting Diakonia 

Naam instelling  Stichting Diakonia Soest 

RSIN-nummer  807245239 

Contactgegevens Klinkveld 12 

   3762 AX Soest 

Doelstelling   Stichting Diakonia behartigt de financiële belangen van het  
     Kerkgenootschap de Evangelie Gemeente Soest. Bewaakt dat de   
    financiële transacties gerechtvaardigd zijn op basis van het beleid en de  
    jaarbegroting van de Evangelie Gemeente Soest.  
Beleidsplan  Uit de doelstelling van de Stichting Diakonia Soest vloeit voort dat op  
      deze plaats het beleidsplan van de Evangelie Gemeente Soest wordt  
    weergegeven. 
 
     De Evangeliegemeente is volgens haar statuten een zelfstandig  
     kerkgenootschap, waarvan Stichting Diakonia een zelfstandig onderdeel is.  
     De gepubliceerde cijfers hebben dus in hun geheel betrekking op de  
      Evangeliegemeente.  
    De Evangeliegemeente is een gemeente van Jezus Christus en erkent de  
    Bijbel als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Zij  
    aanvaardt de Bijbel daarom als grondslag en enige absolute richtlijn voor  
    haar functioneren. 
    De Evangeliegemeente heeft ten doel mensen te brengen tot  
     volwassenheid in het geloof in Jezus Christus, en tot het beleven van de  
    gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Zij tracht dit doel te  
      bereiken door: 
     a)    Het houden van samenkomsten; 
     b)      Het toerusten van gemeenteleden door middel van  
               Woordverkondiging, Bijbelstudies, bidstonden, Kringenwerk en Jeugd-          
             tiener-, en kinderwerk; 
     c)       Het verlenen van pastorale en diaconale zorg; 
      d)      Evangelisatie en het verspreiden van evangelische lectuur; 
       e)      Het ondersteunen van zendingsprojecten en zendelingen. Het     
                                                    ondersteunen houdt o.m. in het begeleiden en coachen.  

        Financiële middelen. 
    De financiële middelen worden verkregen door vrijwillige bijdragen van 
     gemeenteleden, en voor zover het de zending betreft van gemeenteleden  
     en derden. 
     Afgezien van de noodzakelijke voorzieningen, zoals huisvesting, is de  
     besteding van de financiële middelen geheel gericht op het verwezenlijken  
     van de bovenvermelde doelen. Zoals ook uit de cijfers van de Jaarrekening  
     blijkt zijn dat met name: 

       Jeugd- en jongerenwerk. 
       -          Het houden van Jeugddiensten; 
     -          Relatie gerichte activiteiten voor jonge stellen en pas getrouwde  
                                                      echtparen; 
     -          Het houden van kinderdiensten naast de samenkomsten van de 



                                                      gemeente. 
     -          De muzikale begeleiding in de samenkomsten is mede gericht op de  
                                                      jeugd. 

      Pastoraat/Diaconaat. 
       -          Het verlenen van pastorale zorg aan gemeenteleden, en waar nodig  
                                                      het geven van financiële ondersteuning. Ook wordt er hulp gegeven 
                                                      via Stichting HIP (Hulp in Praktijk). 

                                                  
       Evangelisatie. 

     -          Het jaarlijks organiseren van de Alphacursus, om nog niet                   

                                               gelovigen kennis te laten maken met het Evangelie; 

     -          Straatevangelisatie; 

        -          Sportactiviteiten om met name de jeugd van Soest te bereiken, 

                                               onder de naam Sportevent Soest; 

     -          Samenwerking met andere kerken om Soest zo breed mogelijk te 

                                               bereiken met het Evangelie.  
                                                       

      Onderwijs. 
      -          Woordverkondiging in de samenkomsten, het organiseren van  
                                                      cursussen, lezingen, thema-avonden e.d. 
     -          Het doel is de gemeenteleden dieper vertrouwd te maken met de  
                                                      Bijbel, en om de principes daarvan toe te kunnen passen in het 
                                                      persoonlijke leven; 
      -          Gezien het bijzondere belang van dit onderdeel, en de omvang van de 
                                                      te verrichten taken, heeft de Evangeliegemeente een voorganger in 
                                                      dienst 

       Zending. 
       -          Doel is het bereiken van mensen met het Evangelie, zowel binnen als  
                                                      buiten Nederland. Dit vindt plaats op basis van op projecten 
                                                      gebaseerde activiteiten. 
     

Bestuurders   Stichting Diakonia is een zelfstandig onderdeel van de Evangelie Gemeente  

                                           Soest. Het Bestuur van de Stichting Diakonia Soest bestaat uit drie  

                                           functionarissen: 

    de voorzitter H. Tamerius;  

     de secretaris Vacant 

    de penningmeester W.E. Boer. 

                                           De bestuursleden worden benoemd door de Raad van de Evangelie 

                                           Gemeente Soest.  

     

Beloningsbeleid  Het Bestuur verricht zijn werkzaamheden Pro Deo. 

 



Activiteiten  Ingevolge het bepaalde in de statuten van de Evangelie Gemeente Soest 

    en Stichting Diakonia stelt het Bestuur de Begroting en de Jaarrekening van  

      de Evangelie Gemeente Soest samen. De Jaarrekening wordt gecontroleerd 

                                           door de kascommissie.  

                                           Begroting en Jaarrekening worden goedgekeurd door de Oudstenraad  

                                           van de Evangelie Gemeente Soest. 

    Stichting Diakonia heeft de uitvoerende functie voor het beheer van de  

      geldstromen en heeft de signalerende functie richting Oudstenraad voor  

     wezenlijke afwijkingen. Het Stichtingsbestuur kan in voorkomende gevallen  

                                           ongewenste ontwikkelingen van een negatief advies voorzien.  De  

                                           Oudstenraad is verantwoordelijk hoe hierop uiteindelijk te handelen. 

     De werkzaamheden van Stichting Diakonia bestaan in hoofdzaak uit het  

     verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële  

     gegevens. De Jaarrekening wordt op zorgvuldige wijze in lijn met het beleid  

    samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen  

     voor financiële verslaglegging.   

Financiële verantwoording 

      Resultatenrekening 2020    2019 

   Baten    €         € 

   Vrijwillige bijdragen algemeen 155.420   153.958 

   Vrijwillige bijdragen zending 219.576            216.803 

       374.996    370.761 

       =======    ======= 

   Lasten    €         € 

   Bijgedragen aan  
                                                             zendingsprojecten 218.763                                          217.975                                                 

   Huisvesting     25.852                             27.408 
   Energie      11.573                  13.809 
   Onderhoud     33.664                               18.399 
   Belastingen / verzekeringen     4.571                 4.034 
   Personeel     45.000      52.107 
   Jeugd- en jongerenwerk     3.420           7.576 
                                           Muziek / geluid                                 2.999                                               1.373 
   Evangelisatie           251        1.100 
   Diaconie en Pastoraat      4.196                                   4.000 
   Onderwijs           509                                      784 
                                           Autokosten                                         1.035                                                      0 
   Kantoor en algemene kosten        12.083             13.246 
   Afschrijving inventaris + auto      8.443        6.825 
                                           50-jarig jubileum                                       0                                              1.502 
   Positief resultaat                     2.637             623  
                     374.996   370.761 
                  ========    ======= 
 



 

Toelichting Resultatenrekening 2020 

                                           De inkomsten zijn t.o.v. het jaar 2019 gestegen met ruim 1%. 
     Zowel de inkomsten van de algemene giften als de inkomsten van de zending 
                                           zijn iets hoger.            
    Het positieve resultaat van Stichting Diakonia ad € 2.637 is toegevoegd 
    aan het Eigen Vermogen. Doordat er meer is binnengekomen en minder is  
                                           uitgegeven vanwege Corona is besloten 25.000 euro te doteren in de post  
    voorziening toekomstig onderhoud, deze zit verwerkt in de post onderhoud 
                                           van 33.664 euro. De werkelijk personeelskosten lagen zo rond de 60.000 
                                           euro mede door het aanstellen van een voorganger per 1 september 2020. 
                                           Zo, n 15.000 euro is uit de voorziening gebruikt welke in de afgelopen jaren    
                                           was opgebouwd tot een bedrag van ruim 48.000 euro. De post autokosten 
                                           is nieuw omdat er aan de voorganger een auto ter beschikking is gesteld.                                             
                                           De verdere posten hoeven geen specifieke toelichting.                                 
   
                
 
            
Toelichting bestedingen 2021 
 
                                          De Begroting 2021 is gebaseerd op het inkomstenniveau van 2020, waarbij 
                                           de inkomsten wat hoger zijn ingeschat door de toename van het aantal  
                                           gemeenteleden.  
                                           De overige posten zijn conform de begroting van 2020. 
             
   
     
 


