Financieel Overzicht
Begroting 2022
Het parochiebestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten en bezittingen
van de gehele parochie. Medio juli 2021 is er een nieuw parochiebestuur
benoemd. Als nieuw bestuur vinden we het belangrijk om transparant te zijn
naar de parochianen over de financiën van de parochie.
Daarbij horen ook een sluitende begroting per parochie en eigen
onderhoudsvoorzieningen. Als parochie maken we daarom ook een begroting
en leggen jaarlijks verantwoording af aan het bisdom.
Alle activiteiten die geld kosten moeten wel passen binnen de goedgekeurde
begrotingen en bij voorstellen boven de € 5.000 in totaal moet het
parochiebestuur vooraf toestemming aan het bisdom vragen. Dat vergt dan
een duidelijk plan, offertes en wijze van aanpak. Ook voor de begroting van de
parochie en de jaarrekening alsmede voor het aanvaarden van
nalatenschappen is steeds goedkeuring van het bisdom vereist. Zo bewaakt het
bisdom de financiële huishouding. Het bisdom publiceert jaarlijks de cijfers van
de Parochie H. Bartholomeus zoals de Wet dat ook vereist- zie
https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROT61
Hieronder vindt u de begroting voor 2022 van de parochie H. Bartholomeus. U
ziet dat er voor 2022 een tekort wordt begroot van ca. €23.000.
De bijdragen aan Actie Kerkbalans zijn ingeschat op €42.500, een bedrag dat
naar verwachting ongeveer overeenkomt met de realisatie in 2021. We moeten
ons daarbij wel realiseren dat het aantal parochianen afneemt, en de
gemiddelde bijdrage per parochiaan steeds omhoog zal moeten om dat te
compenseren.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is ongeveer 1/3 van de totale inkomsten,
wat past binnen het landelijk beeld.
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Resultaat
2020

Baten
Kerkbijdragen – kerkbalans
Collecten en andere bijdragen/baten
Bezittingen en beleggingen
Begraafplaats
Nadelig saldo
Totaal baten

€ 42.500
€ 23.270
€ 28.018
€ 22.502
€ 23.056
€139.346

€ 42.500
€ 23.320
€ 14.000
€ 24.321
€ 32.261
€136.402

€ 51.485
€ 25.076
€ 14.376
€ 30.355
€ 9.392
€130.684

Lasten
Personeelskosten
Kosten kerkgebouw/pastorie/De Overkant
Kosten begraafplaats
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten etc.
Totaal lasten

€ 58.381
€ 42.075
€ 5.775
€ 4.800
€ 3.650
€ 15.235
€ 9.430
€139.346

€ 44.645
€ 42.875
€ 12.275
€ 4.800
€ 3.650
€ 18.510
€ 9.647
€136.402

€ 43.636
€ 47.812
€ 5.756
€ 4.578
€ 3.133
€ 15.292
€ 10.477
€130.684

De personeelskosten betreffen de kosten van het pastorale team, assistenties
en (uitbreiding van) het secretariaat. Kosten voor energie en onderhoud van
onze kerk, de Overkant en begraafplaats zijn ca. 30% van alle uitgaven. Tien
procent van de inkomsten wordt afgedragen aan het bisdom als verplichte
bijdragen.
Het tekort dekken we uit ons vermogen. Daarom is het ook van groot belang
het vermogen van de parochie H. Bartholomeus zorgvuldig te beheren via de
bank met een goede verantwoording door en bewaking vanuit de parochie
zoals vastgelegd in een beleggingsstatuut dat natuurlijk door het bisdom is
goedgekeurd. De parochie H. Bartholomeus heeft gekozen voor beleggingen
die voldoen aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen.

