
Toelichting op het financiële jaar 2017  
 

Ter afsluiting van het jaar 2017 hierbij een toelichting op de financiële activiteiten en situatie van 

onze parochie H. Agatha, Eys.  
 

In het overzicht van ontvangsten en uitgaven over 2017 zien we een stijging in de liquide middelen 
(kas- en banktegoeden) van ruim € 12.600  t.o.v. het jaar 2016. Deze “vooruitgang” is 
hoofdzakelijk het gevolg van de hieronder beschreven besparingen en extra inkomsten. 
 

Alvorens verdere toelichting op de cijfers, worden in dit overzicht enkele opvallende posten 
genoemd n.a.v. de door ons kerkbestuur uitgevoerde (of laten uitvoeren) activiteiten in 2017.  
 

Kerkgebouw, Begraafplaats, Pastorie en Parochie: 
 aanschaf grasmaaier (€ 1.250) 
 ontwerpen instandhoudingsplan ter verkrijging van overheidssubsidies voor het onderhoud 

van ons kerkgebouw (€ 3.932) 
 Snoeien eikenboom op begraafplaats (€ 701) 

 Vervangen ringleiding in kerkgebouw (€ 1.015) 

 Structurele bestrijding houtworm in kerkgebouw (€ 611) 
 Reparatie noodverlichting (€ 211) 
 Stemmen orgel (€ 640) 

 

Buiten de hierboven genoemde investeringen en verbeteringen, enkele meest in het oog 
springende (vergelijkende) cijfers in relatie tot de jaarrekening van 2016. 
 

De kerkbijdrage is in 2017 t.o.v. 2016, met een toename van ruim € 3.650,- (13%), fors gestegen. 
Uiteraard zijn we zeer verheugd over deze stijging en spreken de hoop uit dat deze tendens zich 
ook in 2018 voortzet. Wij vragen dan ook dat parochianen, die tot op heden niet, of niet meer, 
deelnemen aan de kerkbijdrage, te overwegen dit in de toekomst (weer) op te pakken. Dit in het 
belang van onze geloofsgemeenschap en de sociale functie die wij als parochie hebben en waarop 
iedere parochiaan in zowel goede alsook slechte tijden een beroep mag doen.   
 

Verder zijn, in vergelijking met 2016, aan de inkomstenkant de volgende (meest in het oog 

springende) zaken van invloed geweest op de financiële huishouding van onze parochie: 

 een stijging van € 1.757 (19%) van de grafrechten incl. verlengingen; 
 meer opbrengsten t.a.v. betaalde huwelijken van € 400 (100%);  
 minder opbrengsten t.a.v. betaalde uitvaarten van € 213 (20%). 

 
De opbrengsten van de collecten en de stipendia (misintenties) zijn in 2017 nagenoeg gelijk 

gebleven. 
 

Zoals gebruikelijk in iedere financiële huishouding, staan er in onze parochie natuurlijk ook de 
nodige uitgaven tegenover de hierboven genoemde, gestegen en/of gedaalde, inkomsten.  
 

Meest in het oog springende, min of meer vaste, kostenposten zijn: 
 kosten bisdom, clusters, dekenaat en andere instellingen. Deze bedragen dit jaar totaal   

+/- € 8.250; 
 kosten ten diensten van parochianen zoals: kosten erediensten, parochieblad, 

werkgroepen, bestuurs- en representatiekosten, pastoor en assistentie, evenals overige 

beheerskosten. Totaal +/- € 30.500;  
 totale verzekeringskosten (kerk, pastorie en begraafplaats) bedragen € 5.500;  
 totale kosten energie (kerk, pastorie en begraafplaats) bedragen € 7.100; 
 de totale onderhoudskosten (kerk, pastorie en begraafplaats) bedragen +/- € 6.200.  

 

Verdere in het oog springende uitgaven zijn: 
 subsidies aan de verschillende zangkoren in onze gemeenschap (jaarlijks +/- € 2.500,=); 
 financiële ondersteuning goede doelen en projecten (jaarlijks +/- € 1.250,=); 
 uitbetaling uitgelote obligaties begraafplaats (jaarlijks 30 x € 45,38). 

 

Uit bovenstaande mag duidelijk zijn dat het in leven (en levendig) houden van een parochie de 
nodige organisatorische en financiële inspanningen vereist. 
Deze inspanningen worden met plezier verricht door het kerkbestuur met aan het hoofd natuurlijk 

onze meneer pastoor Reijnen. Het zou voor ons echter niet mogelijk zijn om onze parochie 
draaiende te houden zonder uw financiële steun en de inzet van onze vele vrijwilligers. 
 

 
 



Onze rekeningen en boeken zijn na controle door mevr. A. Lemmens (lid kerkbestuur) en  mevr.  
T. Mullenders (niet kerkbestuurslid) voor akkoord bevonden, waarna wij de jaarrekening  van onze 
parochie H. Agatha (geaccordeerd door het kerkbestuur), ter goedkeuring, aan het Bisdom hebben 

aangeboden.  
  
Tot slot hopen wij als kerkbestuur dan ook nog jaren te mogen rekenen op uw aller sympathie, 
steun en participatie bij (alle) activiteiten die er toe bijdragen onze geloofsgemeenschap levendig 

en voor iedereen (tot deelname) interessant te maken en te houden. 
 

Bent u geïnteresseerd in de financiële huishouding van onze parochie en wilt u hier verder over 
geïnformeerd worden, is het mogelijk om via ons secretariaat (tel.: 043-4511243) een afspraak te 
maken met de penningmeester.  
 
 

Namens het kerkbestuur 
 
D. Smeets 

Penningmeester 
 

 


