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KERKBALANS
Elk jaar in januari houden de kerken de actie KERKBALANS.
Deze geldinzamelingsactie is voor de parochie de belangrijkste bron van inkomsten.
De laatste jaren wordt het steeds lastiger om een sluitende begroting te maken. Er kan de
meeste jaren niets gereserveerd worden voor onderhoud aan de gebouwen en inventaris.
Dit betekent dat we als parochie interen op het vermogen. Ook voor 2015 wordt een tekort
verwacht van € 15.000,=. En lopende dit jaar is de parochie ook al weer geconfronteerd met
financiële tegenvallers.
Door de tekorten van de afgelopen jaren en het teruglopende kerkbezoek was het
parochiebestuur in 2014 genoodzaakt de St.-Paulus kerk te sluiten. Wanneer het
exploitatietekort blijft toenemen zou het parochiebestuur zelfs genoodzaakt zijn nog een
locatie te sluiten. Wij doen daarom een beroep op u uw bijdrage te verhogen, wanneer dit
maar enigszins mogelijk is. Wanneer u nog niet eerder onze parochie ondersteund hebt,
willen wij een dringend beroep op u doen op uw solidariteit en u vragen om dit jaar bij te
dragen om het voortbestaan van uw kerk mogelijk te maken.
Uiteraard bepaalt u zelf hoeveel u kunt missen.
Het zou al mooi zijn wanneer ieder 12 x € 7,50 = € 90 zou kunnen overmaken. Al degenen die
jaarlijks gewend zijn meer over te kunnen maken, vragen we om dit te blijven doen.
De onderstaande suggestie om “slim te schenken” zoals onderstaand beschreven, willen wij
graag onder uw aandacht brengen.

Doet u (weer) mee? De parochie is u heel dankbaar voor uw onmisbare bijdrage.

SLIM SCHENKEN
Zoals bekend loopt het aantal (financieel bijdragende) parochianen helaas terug. Daardoor
zijn de inkomsten van uw parochie dalende. Het parochiebestuur doet er alles aan om de
kosten zo laag mogelijk te houden, maar toch kan het parochie-bestuur geen sluitende
begroting presenteren voor 2015 en ook 2014 is met een tekort afgesloten.
Het parochiebestuur weet ook dat niet iedereen een royale bijdrage kan doen wegens
persoonlijke omstandigheden.
Maar wanneer u daartoe  wél in staat bent zou  u met een hogere bijdrage dan u gewend
bent te doen, toch netto evenveel geld kwijt zijn wanneer u de kerkbijdrage doet via een
periodieke schenkingsacte.

U heeft over deze manier van schenken mogelijk al eerder gelezen en gedacht dat zou ik
eigenlijk ook moeten doen, maar het goede voornemen is weer naar de achtergrond
geschoven. Gelukkig hebben een meerdere parochianen bij de vorige oproep de telefoon
gepakt en Ben Hulshof gebeld en zij hebben een overeenkomst voor een periodieke
schenking afgesloten.
DOE DAT OOK !
Wilt u ook maximaal gebruik maken van de fiscale aftrekbaarheid en bent u bereidt uw
parochie 5 jaar of langer met een bedrag van minimaal € 100,= te steunen, bijvoorbeeld als
jaarlijkse kerkbijdrage? Sluit dan een overeenkomst voor een periodieke schenking af.
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Hoe te handelen?

U neemt contact op met dhr. B.H.Hulshof
 Telefoon: 0546 82 78 44
 Email: b.h.hulshof@gmail.com
(Voormalig kerkbestuurslid en ex-accountant).

Hij maakt met u een afspraak om uw vragen te beantwoorden en gegevens op te nemen.
De heer Hulshof verzorgt de onderhandse acte. Een notariële acte is niet meer nodig.
Er zijn geen kosten aan deze schenking verbonden.

Ter illustratie enkele voorbeelden indien u in de 42% belastingschijf valt:

U schenkt aan de parochie U krijgt terug van fiscus U betaalt uiteindelijk
€ 150,= per jaar € 63,= per jaar € 87,= per jaar
€ 250,= per jaar € 105,= per jaar € 145,= per jaar
€ 400,= per jaar € 168,= per jaar € 232,= per jaar
€ 750,= per jaar € 315,= per jaar € 435,= per jaar
€ 1.000,= per jaar € 420,= per jaar € 680,= per jaar

Ter illustratie enkele voorbeelden indien u in de 52% belastingschijf valt.

U schenkt aan de parochie U krijgt terug van fiscus U betaalt uiteindelijk
€ 250,= per jaar € 130,= per jaar € 87,= per jaar
€ 400,= per jaar € 208,= per jaar € 192,= per jaar
€ 750,= per jaar € 390,= per jaar € 360,= per jaar
€ 1.000,= per jaar € 520,= per jaar € 480,= per jaar


