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Financiële verantwoording
Parochie St. Matthias & De Goede Herder
over het boekjaar 2016
Voor een vergelijking zijn de cijfers over 2016 en 2015 naast elkaar gezet.
Zoals u ziet was er in 2016 andermaal sprake van een nadelig saldo.
Boekjaar 2016
BATEN
• Bijdrage parochianen:
➢ Kerkbijdragen
➢ Collecten eigen kerk/giften

14.948,68
11.842,90

• Stipendia (misintenties)
• Huwelijken/uitvaarten/overige diensten
• Overige opbrengsten (rente-kosten)
• Bijdrage Bisdom / gemeente
Totaal baten

LASTEN
• Persoonskosten

Boekjaar 2015

12.544,50
9.830,39
26.791,58
3.147,89
9.725,35
- 236,16
________0

22.374,89
3.047,38
6.015,00
- 136,14
________0

39.428,66

31.301,13

20.721,80

21.724,75

13.874,17

14.822,41

696,01

585,48

293,31

622,87

6.123,20
1.753,05

6.026,40
1.804,48

____ 41,63

_247,00

(salarissen/toelagen/vergoedingen)

• Kosten onroerend goed (kerk/pastorie)
(gewoon onderhoud/energiekosten/
zakelijke lasten en verzekeringen)
• Kosten eredienst (koren/vrijwilligers/
altaarbenodigdheden)

• Kosten pastoraal
(parochieblad/werkgroepen)

• Bijdragen aan Bisdom/Dekenaat
• Beheerskosten (bestuurskosten /porti- en
telefoonkosten /administratiekosten /
abonnementen-tijdschriften)
• Incidentele lasten (afschrijvingen)

Totaal lasten

NADELIG SALDO

43.503,17

45.833,39

4.074,51

14.532,26

Toelichting bij de financiële verantwoording over het boekjaar 2016
Door, waar mogelijk, de kosten (nog verder) te drukken, is het exploitatietekort in
2016 weer verder gedaald t.o.v. de voorgaande jaren. Maar het blijft nog steeds een
tekort.
De steeds verdergaande samenwerking die er is tussen de parochies Keent, Moesel en
Leuken is ook in financieel opzicht het afgelopen jaar van groot belang geweest; de
persoonskosten van pastoor Rosenhart worden immers door de drie parochies
gezamenlijk betaald, evenals de kosten van bewoning van de pastorie (energiekosten gemeentelijke belastingen - poetskosten - telefoon en internet). Het is misschien een
beetje cru om te zeggen, maar ook het grote aantal uitvaarten in het afgelopen jaar
heeft een positieve invloed gehad op het exploitatietekort. Komt bij dat het appél dat
medio 2016 op de parochianen is gedaan niet onbeantwoord is gebleven, waardoor het
totaalbedrag van en het aantal deelnemers aan de kerkbijdrage is gestegen. Of hier
sprake is van een structurele verhoging, moet in 2017 blijken.
Uiteraard blijft het kerkbestuur kritisch kijken naar de uitgaven. Waar mogelijk zal
worden bezuinigd, maar het blijven bezuinigen op de uitgaven is een keer uitgewerkt!
Feit blijft dat de parochie financieel volledig afhankelijk is van wat de parochianen
bijdragen; er is geen subsidie van overheid en bisdom.
De parochianen zullen dus zelf moeten laten zien wat het voortbestaan van de kerk op
Leuken hun waard is - de bereidheid moeten tonen om de kerk in Leuken financieel te
(blijven) steunen!

Kerkbestuur Parochie St. Matthias & De Goede Herder

