Financiële verantwoording 2020
RK Parochie Heilig
Kruis
Beste parochiaan,
Namens het parochiebestuur geef ik u graag een kort overzicht van de baten en lasten in 2020

Rekening van baten en
lasten

Baten
Bijdragen parochianen

Begroting
2020

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

(kerkbijdragen, collecten en
diensten)

206.350

173.529

193.180

Opbrengst uit bezittingen
en beleggingen
Incidentele baten

326.000

324.760

327.210

532.350

498.289

520.390

Werkelijk
2020
168.746

Werkelijk
2019
180.274

231.988

227.197

211.559

52.500

30.253

40.470

52.650
20.000

53.930
27.838

56.345
17.763

16.500
529.348

21.492
529.456

24.042
530.453

(31.167)

(10.063)

Lasten
Personeelskosten
Kosten onroerend goed
(gebouwen )

Kosten eredienst en
pastoraal
Verplichte en vrijwillige
bijdragen
Begraafplaatskosten
Beheerkosten en incidentele
lasten

Resultaat

Begroting
2020
155.710

3.002

In 2020 is het saldo baten en lasten negatief, € -31.167.

Bijdragen parochianen
Het totaal bedrag aan bijdragen door parochianen daalde met € 19.651
Het bedrag uit de kerkbijdragen steeg licht, echter de bijdragen uit collectes, stipendia,
uitvaarten en overige daalden behoorlijk (gevolg van de coronamaatregelen)
Opbrengsten uit bezittingen en
beleggingen:
Deze inkomsten bestaan uit ontvangen huren, grafrechten, bijdragen in onkosten, rente en
dividend. Het totaal bedrag hieruit is licht gedaald t.o.v. 2019
De exploitatie is en blijft erg kwetsbaar, afhankelijk van de vrijwillige bijdragen,
uitkeringsrendement bezittingen en een wel erg lage rente op spaargeld.

Lasten
De persoonskosten zakten van € 180.274 naar € 168.746.
De kosten eredienst en pastoraal gingen van € 40.470 naar € 30.253 (gevolg van de
coronamaatregelen)
De kosten onroerend goed stegen ongeveer € 16.000 vooral door hogere premies,
energiekosten en de verplichte dotatie in voorziening grootonderhoud.
De begraafplaatskosten stegen met c.a. € 10.000 o.a. omdat er in 2020 ruimingen van
grafmonumenten geweest
zijn.

Samenvattend
In 2020 is het saldo baten en lasten negatief, deels veroorzaakt door de door de overheid
opgelegde maatregelen (tijdelijk geen diensten, of diensten met een zeer beperkt aantal
bezoekers).
Vooruitzichten 2021 zijn moeilijk in te schatten. Coranamaatregelen drukken onze inkomsten.
Inkomsten uit ons spaargeld zijn bij de huidige rentestand laag.
Daarnaast blijven onze onkosten hoog omdat we niet in de personele bezetting willen
snijden én ook geen kerkgebouwen willen afstoten. Hoe lang we dit volhouden ligt ook aan u.
Uw bijdragen zijn van wezenlijk belang voor de continuiteit van de parochie

Indien u een (extra) bijdrage wilt geven dan kunt u deze overmaken op bankrekening
t.n.v R.K. Parochie Heilig Kruis Nuenen:
NL26RABO 0137 404 646 H. Clemenskerk Nuenen
NL55RABO 0137 498 020 H. Lambertus kerk Nederwetten
NL54RABO 0137 404 239 St. Clemenskerk Gerwen

Overmaken kan ook door deze Qrcode te gebruiken:

Uw kerk is een zogenaamde ANBI instelling. U kunt uw kerkbijdrage volledig aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting, indien u met de parochie een overeenkomst aangaat om
jaarlijks een gelijkblijvend bedrag aan haar over te maken. De minimale looptijd hiervoor
is 5 jaar. Indien u hiervoor belangstelling heeft, verneem ik dat graag van u.
Voor de financiële bijdrage die in 2020 is ontvangen, dankt het parochiebestuur u hartelijk.
Frans Staals,
penningmeester
penningmeester@parochienuenen.nl

