Oud-Katholieke parochie
van de H.H. Barbara en Antonius, Culemborg
_____________________________________________________________________

Geachte parochianen en overige belangstellenden,
Wij beginnen 2017 weer met een nieuw financieel jaar. De financiële vooruitzichten voor de Oud
Katholieke Kerk in Culemborg worden beter, ondanks nogal wat uitdagingen.
Over het afgesloten jaar 2015 hebben wij via de Kerkbalans een bedrag mogen ontvangen van
rond de € 8.400 en een bedrag van € 500 aan periodieke overeenkomsten. Ten opzichte van
2014 een stijging van 57%. Deze inkomsten blijven de basis voor de uitgaven van de kerk. Voor
de overige resultaten verwijzen wij u naar de website http://culemborg.okkn.nl/pagina/776/anbi
Nemen wij de afschrijvingen en toevoegingen aan de reserve mee voor groot onderhoud dan
zien we ook voor 2015 een negatief resultaat van rond de € 98.000.
Wij streven ernaar in ieder geval de lopende rekeningen uit de ontvangsten te kunnen betalen.
Voorts zijn er een aantal dringende onderhoudsproblemen die op korte termijn moeten worden
opgelost. Hiervoor is subsidie aangevraagd en toegezegd. Wij moeten echter wel 50% zelf
betalen!
Om ons basisinkomen te kunnen realiseren hebben wij een aantal mogelijkheden op een rijtje
gezet.
1. Het aantal mensen dat een bijdrage aan de kerkbalans levert moet omhoog. Ook in
2015 waren er van de parochianen maar 24 die een bijdrage hebben gestort. Het is
jammer dat maar een zeer klein percentage van de parochianen een bijdrage levert.
Volgens mij moet het mogelijk zijn meer parochianen te betrekken bij de opbrengst voor
de kerkbalans. Het is ten slotte ieders belang dat er een gezonde kerk blijft bestaan.
2. Om het aantrekkelijk te maken de bedragen die u aan de kerk betaalt fiscaal in aftrek te
kunnen brengen hebben wij de “collecte coupons” geïntroduceerd. U koopt “collecte
coupons” door middel van het storten van een bedrag. Het bedrag wordt door de Kerk
als gift ontvangen en u kunt de collecte fiscaal in aftrek brengen. U deponeert de
bonnen in de collecteschaal op de tijd en met het aantal dat U schikt.
3. Verder is de mogelijkheid om een overeenkomst met de kerk af te sluiten voor het
bedrag van de kerkbalans. Dit bedrag wordt dan jaarlijks gedurende minimaal 5 jaar als
periodieke verplichting betaald. In 2016 is hiervan behoorlijk gebruik gemaakt. Dit is
fiscaal aantrekkelijker dan een normale gift omdat er geen drempels en maxima gelden.
Wilt u meer informatie dan kan u die vinden op de website van de Oud Katholieke Kerk
Culemborg www.culemborg.okkn.nl (onder parochie – bijdragen of giften) of u belt mij even op
0345-501530.
Wij zijn als Kerkbestuur zeer betrokken bij het wel en wee van de Kerk. Wij verwachten dat met
de vele activiteiten die plaatsvinden u ook een bijdrage wil leveren. Bij voorbaat dank.
Henk J. van Duijn
Penningmeester
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