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Voorburg, maart 2018

Geef om Sint Maarten en gééf daarom

Het is 2018, een jaar met veranderingen vooÍ de Actie Kerkbalans in onze parochies.
De actie wordt niet meer in januari maar in maart gehouden.
Op 19 maart 201 I is op de slartavond, vooraÍgaand aan de Actie Kerkbalans, voor alle belangstellende
parochianen een presentatie gegeven over het financièle "reilen en zeilen" van de parochies Sint Maarten
en Trinitas. Deze avond is aangekondigd in ons federatie-parochieblad "Kerk aan de Vliet".

En bij deze brief vindt u een folder die speciaal voor onze eigen parochies is samengesteld. Overigens
zonder dat daar meer kosten aan veÍbonden zijn dan voorheenl Een presentatie in beeld en woord over
een aantal van de activiteiten van de parochies. Wij hopen dat u uw parochie er in herkent en dat deze
herkenning u motiveert om (weer) Íinancieel bii te dragen. Er wordt natuurl[k nog veel meer gedaan dal
de folder toont. Verslag daarvan wordt regelmatig gedaan in Kerk aan de Vliet en op de website:
www.sintmaartenlrinitas.nl.

We gaan met veel enthousiasme door met het samen met velen van u vieren van de grole Íeesten van
Kerstmis en Pasen, met de vieringen voor de allerjongsten en voor de jongeren, de catechese, de lezingen
en films die inspireren en verdiepen, de activiteiten in het kader van missie, ontwikkelingswerk en vrede,
concerten, bedevaarten, caritas en uitstapjes voor ouderen. Wij zijn al diegenen, die in het aígelopen jaar
de parochie daarbij met hun inzet als vrijwilliger en met financiële bijdragen hebben ondersteund heel
dankbaar.

Maar we moeten eerlijk zeggen dat het niet genoeg is.
De jaarlijkse inkomsten uit de actie Kerkbalans dekken nog steeds de lopende uitgaven niet. De
jaarrekening 2017 wel lijkt af te sluiten met een positief saldo, maar dat is nu nog te danken aan verhuur
van onroerend goed, welke verhuur helaas over enige tijd stopt. Daarom vragen we u om als dat voor u
mogelijk is, uw bijdrage te verhogen, zodat we die zo noodzakelijke balans in uitgaven en inkomsten door u
dit jaar wel bereiken. Elk bedrag - groot of klein - is zeer welkom. We hebben uw steun echt hard nodig:
uw persoonlijke inzet als vrijwilliger, uw betrokkenheid én uw Íinanciële bijdrage.

Wij streven ernaar de kerkbijdragen op één bankrekening te ontvangen waardoor we eenvoudiger overzichl
krijgen. Dat rekeningnummer is NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v. Parochie Sint Maarten Voorburo.
Er worden nog kerkbijdragen overgemaakt op de rekeningnummers van de fusieparochies. Wilt u nazien of
dat wellicht bij u het geval is? Als dat zo is, verzoeken wij u dat te wi.izigen.

U ontvangt bij deze brief een acceptgiro/toezeggingsformulier. Wacht niet tot morgen en maak vandaag
nog uw bijdrage over. Mogen wi.j op u rekenen? Hartelijk dank voor uw steun.

Met vriendeiijke groet,

A.ri"l
Kerkbatans
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TRITTIITAS



VOORLOPIGE EXPLOITATIE 2017

ST. MAARTEN

TASTEN

Persoonskosten

Kosten onroerend goed

- Kerkelijke gebouwen
- Overige Kerkelijke og bijzondere bestemming
- Beleggingen
Rente en lasten van schulden en fundaties
Kosten eredienst
Kosten pastoraal

Verplichte en vrijwillige bijdragen
Begraaf plaats kosten totaal
Beheerskosten
lncidentele lasten
TOTAAL LASTEN

BATEN

Bijdragen parochia nen

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen
Functionele inkomsten
lncidentele baten
Begraafplaats baten totaal
TOTAAL BATEN

RESUTTAAT L7 .9L7,O0 28.098,7 4 -22..325,OO -28.875,78

Mogeliikheden om mee te doen met de Actie Kerkbalans

Overschrijving via de aangehechte accept-giro (NB vul uw eigen naam en rekeningnummer in) oÍ
via internetbankieren naar NL60 RABO 036 59 00 435 t.n.v. Parochie Sint Maarten Voorburg"

lncassomachtiging door de machtigingskaart in deze enveloppe in te vullen en te sturen aan de
parochie in de bijgevoegde enveloppe. Postzegel is niet nodig.
Op de machtiging vult u uw eigen IBAN rekeningnummer in. U geeft de parochie toestemming om
per maand, kwartaal of jaar een bedrag van uw rekening te innen. U kunt de kaart ook gebruiken
om het bedrag van een eerder aÍgegeven machtiging te veranderen.
Als u uw looende biidraqe via de incassomachtiqino onqewiiziqd wilt voortzetten. hoeft u qeen
kaart in te sturen.

Periodieke overschriiving waarbij u zelf aan uw eigen bank opdracht geeft om per maand,
kwartaal oÍ jaar een bedrag automatisch over te maken naar de rekening van de parochie NL60
RABO 036 59 00 435 t.n.v. Parochie Sint Maarten Voorburg. Voor wijziging oÍ beëindiging moet u
zelÍ contact opnemen met uw bank.

Overeenkomst periodieke gift in geld waarbij u zich middels een overeenkomst met de parochie
verbindt om gedurende tenminste vijf jaar een vast bedrag aan de parochie te geven. ln dat geval
is de gift volledig aÍÍekbaar voor de inkomstenbelasting.
Nadere inÍormatie hierover vindt u op de website van de parochie.

Begroting
2078

74.650,00

188.333,00

21.500,00
8.950,00
5.350,00

42.750,OO

L8.250,00

359.783,00

Uitkomsten
2077

79.L54,O8

1-46.796,L3

6.944,99
Lt.299,46
42.Ost,O5

9.205,66
1.640,08

46.684,88

77.286,66

351.062,99

Begroting
2077

83.225,00

189.600,00

38.100,00
6.800,00
6.100,00

37.500,00

20.700,00
3s.000,00

477 .025,00

182.900,00
211.800,00

Uitkomsten
2076

77 .436,60

191.650,60
2.3s6,36

70.748,87

52.260,64
8.838,53
2.068,42

46.905,82

20.493,22
7 47,60

413.500,66

L82.806,49
t97 .293,99

1.825,00
2.700,o0

384.625,48

187.700,00 792.268,49
190.000,00 195.335,24

1.558,00


