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Voorburg, maart 2018

Geef om de Trinitas en gééf daarom

Het is 2018, een jaar met veranderingen voor de Actie Kerkbalans in onze parochies.
De actie wordt niet meer in januari maar in maart gehouden.
Op 19 maart 2018 is op de startavond, voorafgaand aan de Actie Kerkbalans, voor alle belangstellende
parochianen een presentatie gegeven over het Íinanciële "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 bÍief vindt u een folder die speciaal voor onze eigen parochies is samengesteld. Overigens
zonder dat daar meer kosten aan verbonden zijn dan voorheen! Een presentatie in beeld en woord over
een aanlal van de activiteiten van de parochies. Wij hopen dat u uw parochie er in herkent en dat deze
herkenning u motiv€ert om (weer) financieel bii te dragen. Er woÍdt natuurlijk nog veel meer gedaan dan
de folder toont. Verslag daarvan wordt regelmatig gedaan in Kerk aan de Vliet en op de website:
www.sinlmaartentrinitas.nl.

We gaan met veel enthousiasme door met hel samen met velen van u vieren van de grote feesten van
Kerstmis en Pasen, met de vieringen voor de allerjongsten en voor de jongeren, de catechese, de lezingen
en Íilms die inspireren en verdiepen, de activileiten in het kader van missie, ontwikkelingswerk en vrede,
conceden, bedevaarten, caritas en uitstap.ies voor ouderen. Wij zijn al diegenen, die in het afgelopen 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. 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 sleun echt hard nodig: uw
persoonlijke inzet als vri.jwilliger, uw betrokkenheid én uw financiële bijdrage.

Wij streven ernaar de kerkbijdragen op één bankrekening te ontvangen waardoor we eenvoudiger overzicht
krijgen. Dat rekeningnummer is NL33 RABO 036 59 91 325 ten name van Parochie Trinitas Leidschendam.
Er worden nog kerkbijdragen overgemaakt op de rekeningnummers van de fusieparochies. Wilt u nazien of
dat wellicht bÍ u het geval is? Als dat zo is, verzoeken wij u dat te wijzigen.

U ontvangt blj deze brief een acceptgiro/toezeggingsformulier. Wacht niet tot rnorgen en maak vandaag
nog uw bijdrage over. Mogen wij op u rekenen? Harteli.ik dank voor uw steun.
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VOORLOPIGE EXPLOITAÏIE 2017

TRINITAS

TASTEN

Begroting
2078

67.250,00

743.767,00

7.200,00

15.500,00

1.s00,00

37.250,00

L7.250,OO

289.LL7,O0

Uitkomsten
2077

72.t66,35

160.869,32

7.896,63

2.000,00

7.564,21

13.333,63

961,03
36.774,57

BegÍoting
2077

77 .325,OO

162.200,00

7.200,00

77.200,00

1.900,00

38.000,00

Uitkomsten
2076

69.542,46

747.602,40

7 .642,94
2.280,77

7 .L55,26

t5.877,49
1.069,50

32.150,14

18.605,48

244,45

296.t64,39

Persoonskosten

Kosten onroerend goed

- Kerkelijke gebouwen

- Overige Kerkelijke og bijzondere bestemming
- Beleggingen
Rente en lasten van schulden en
fundaties
Kosten eredienst
Kosten pastoraa I

Verplichte en vrijwillige bijdragen

Begraaf plaats kosten totaal
Beheerskosten

lncidentele lasten

TOTAAL LASTEN

Bijdragen pa rochianen
Opbrengst uit bezittingen en

beleggingen

Functionele inkomsten
lncidentele baten
Begraafplaats baten totaal
TOTAAL BATEN

19.182,33 2t.200,00
15.000,00

320.688,01 340.025,00

BAÏEN

238.200,00 250.059,00 247.850,00 290.360,29

RESUTTAAT -50.91.7,00 -70.629,0t -92.175,00 -5.804,L0

Mogelijkheden 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 rekeningnummer NL33 RABO 036 59 91 325 ten name van Parochie
Trinitas Leidschendam.

lncassomachtiging door de machtigingskaart in deze enveloppe in te vullen en te sturen aan de
parochie in de bilgevoegde enveloppe. Postzegel is niet nodig.
Op de machtiging vult u uw eigen IBAN rekeningnummer in. U geeÍt de parochie toestemming om
per maand, kwartaal oÍ 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 lopende biidraqe via de incassomachtiqinq onqewiiziod wilt voortzetten. hoeÍt u qeen
kaart in te stuÍen.

Periodieke overschriiving waarbij u zelf aan uw eigen bank opdracht geeÍt om per maand,
kwartaal of jaar een bedrag automatisch over te maken naar de Íekening van de parochie
NL33 RABO 036 59 91 325 ten name van Parochie Trinitas Leidschendam. Voor wijziging oÍ
beèindiging 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 tenminsÍe vijÍ jaar een vast bedrag aan de parochie te geven. ln dat geval
is de gift volledig aÍtrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Nadere informatie hierover vindt u op de website van de parochie.

179.000,00 188.648,28 186.300,00 187.353,39

59.200,00 59.970,72 49.550,00 103.006,90
1.s00,00

12.000,00


