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VERSLAG

Sinds jaar en dag vindt jaarlijks in januari de Actie Kerkbalans 
plaats. Zo ook in de nieuwgeboren parochie. Ook de H. Maria 
Magdalenaparochie doet dit jaar mee aan de Actie Kerkbalans

Met  het motto: Geef voor je kerk  wordt de Actie Kerkbalans  
gehouden. De actie loopt officieel van 20 januari tot en met  
4 februari. Een grote groep vrijwilligers staat ieder jaar klaar om 
de Actie Kerkbalans tot een zo goed mogelijk einde te brengen.  
Dit was voor de fusie in beide parochies al zo. Het parochiebestuur 
hoopt onverminderd op deze vaste groep vrijwilligers te mogen  
rekenen. Het parochiebestuur is deze vrijwilligers dan ook bijzonder 
dankbaar voor hun inzet. 

Zoals bekend zijn in januari de St. Benedictusparochie en parochie 
De Levensbron met elkaar gefuseerd. Vanaf dit jaar voeren zij één 
gezamenlijke exploitatierekening. Beide parochies hebben sinds 
enkele jaren helaas te maken met een negatieve exploitatie. De lasten 
zijn dus hoger dan de baten.

Hoe houden wij nu onze financiële situatie gezond zodat we ons 
kunnen blijven concentreren op wat echt belangrijk voor ons is? 
Voor een langdurig gezonde bedrijfsvoering moeten de inkomsten 
gelijke tred houden met de uitgaven. Niet noodzakelijke uitgaven 
moeten worden geschrapt.  We willen ons blijvend kunnen focussen 
op wat wij zien als onze kerntaken. 

Met de Actie Kerkbalans proberen we onze inkomstenkant op peil 
te houden. Om te kunnen blijven doen wat noodzakelijk is, rekenen 
we op uw betrokkenheid. Uw bijdrage tot het behoud van de  
geloofsgemeenschap is zeer welkom. De Actie Kerkbalans is de 
belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie. De bijdrage die u 
betaalt wordt gebruikt voor de uitgaven van H. Maria Magdalena- 
parochie: Het onderhoud van de gebouwen en kerkhoven, de  
energiekosten maar ook de personeelskosten en alle pastorale 
dienstverlening. Hiermee kunnen we de geloofsgemeenschap in 
onze parochie levendig houden en kunnen wij u van harte welkom 
blijven heten.

Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?
Alvast dank voor uw gewaardeerde bijdrage.

Wist u dat uw bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is 
bij uw aangifte inkomstenbelasting? Zie hiervoor het artikel elders 
in deze Ankerplaats.

Onderstaand een beknopte toelichting op de huidige financiële  
situatie en de prognose voor 2018. Wilt u meer informatie dan kunt 
u via het secretariaat contact op nemen met onze penningmeester.

Geef voor je Kerk

Exploitatieresultaat 2016
Ieder jaar stelt de parochie een jaarrekening op. Tot en met 2017 
zijn dit nog twee separate jaarrekeningen: een voor St. Benedictus 
en een voor De Levensbron. 2016 is de meest recente jaarrekening 
van beide parochies.

Exploitatie 2016 St. Benedictus De Levensbron Totaal
Totaal opbrengsten 976.790 581.375 1.558.165
Totaal kosten 1.057.946 735.561 1.793.507
Resultaat -81.156 -154.186 -235.342

De negatieve resultaten worden in mindering gebracht op de reserves 
van de parochie.

Het parochiebestuur probeert de opbrengsten op peil te houden 
en waar mogelijk uit te breiden. De Actie Kerkbalans is de  
belangrijkste inkomstenbron voor onze parochie.  Zie de opbrengst 
Kerkbalans uit de afgelopen jaren in onderstaand overzicht.

Jaar Opbrengst actie Kerkbalans St. Benedictus en De Levensbron
2014 399.482
2015 385.004
2016 362.094

Er wordt onverminderd hard gewerkt aan een gezonde huishouding. 
Dit blijft een moeizaam proces dat veel tijd en energie vraagt. 

In onderstaand overzicht zijn de exploitatiecijfers voor 2016  
uitgewerkt. Daarnaast staat  een prognose voor 2018. De kosten 
dalen gelukkig, helaas nemen de opbrengsten ook af.

Code Omschrijving  2016  Prognose 2018
1999 Kosten onroerend goed 504.156 323.927
2999 Financiële lasten 9.608 8.000
3999 Personeelskosten 674.421 639.759
4099 Kosten eredienst 85.358 72.700
4299 Pastorale kosten 123.392 108.272
4499 Verplichte en vrijwillige 159.903 168.544
  bijdragen
4599 Kosten begraafplaats 65.135 62.750
5999 Beheerskosten 171.533 141.380
   
  Totaal kosten 1.793.506 1.525.332
   
7999 Bijdragen parochianen 691.222 566.660
8999 Opbrengsten uit 591.265 572.069
  bezittingen&beleggingen
9199 Incidentele baten 18.428 17.600
9599 Baten begraafplaats 257.249 236.200
   
  Totaal opbrengsten 1.558.164 1.392.529
   
  Resultaat -235.342 -132.803

Korte toelichting:
Personeelskosten betreft personeel in dienst (pastoor en pastoraal 
werkers) en personeel niet in loondienst (dirigenten). De daling 
van de kosten zit met name in de categorie niet in loondienst. De  
opbrengst van de Actie Kerkbalans staat onder bijdrage parochianen, 
in deze post zitten ook opbrengsten uit collectes en uitvaarten.

Opbrengst uit bezittingen zijn langlopende inkomsten en komen voort 
uit verhuur van pastorieën en de verhuur van kerktorens ten bate van 
zendruimte. Bovendien zit hierin de opbrengst uit beleggingen.


