
Kerkbalans 2017 komt eraan! 
 
De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema van de actie is dit 
jaar: ‘Mijn kerk verbindt’. Binnenkort ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Net als 
voor een huishouden is een gezonde financiële situatie waar inkomsten en uitgaven minstens in 
balans zijn belangrijk voor de kerk. De 2015 Rekening en Verantwoording van de parochie liet een 
nadelig saldo zien van € 103.000 en een tekort is ook te verwachten in 2016. De parochie 
heeft uw steun hard nodig! Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen om een bijdrage. Het 
is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder. De inkomsten uit de Kerkbalans vormen de 
financiële basis voor onze parochie. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij 
uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en een vitale kerkgemeenschap 
behouden en ver der ontwikkelen. 
 
De fiscus schenkt mee! 
 
De Overheid vindt het belangrijk dat de kerken en ook andere “Algemeen Nut Beogende Instellingen” 
(zgn. ANBI instellingen) ondersteund worden door de burgers. Daarom stimuleert de Belastingdienst 
deze steun door uw gift volledig aftrekbaar te maken van uw inkomen, als u met die instelling (dus 
ook de kerk) overeenkomt dat u gedurende tenminste 5 jaren deze gift zult doen. 
 
Het grote voordeel voor u is dat uw periodieke gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en 
dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn 
vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de 
schenking onder een overeenkomst schriftelijk vast te leggen, kunt u dus: 
- meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;of 
- meer schenken zonder dat het u meer kost. 
Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd 
van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. 
 
Stel dat u € 100 wilt schenken aan de kerk. Zonder aftrek betaalt u € 100 en de kerk ontvangt € 100. 
Met aftrek tegen 52% kunt u € 208 betalen aan de kerk; de Belastingdienst betaalt u 52% terug zodat 
u netto € 100 betaald. 
Een aantrekkelijke vorm van financieel bijdragen, omdat de fiscus dan flink meebetaalt. 
 
U hoeft alleen maar een formulier in te vullen en deze te zenden aan de kerk. 
De standaard overeenkomst is verkrijgbaar bij alle secretariaten in onze parochie. U hoeft hiervoor 
dus niet meer naar de notaris. 
 
Helpt u mee? 
 
Vrijwilligers zijn druk in de weer om Kerkbalans goed voor te bereiden. We zoeken nog mensen die 
ons kunnen helpen. Heeft u hier en paar uur voor over? Neem dan contact op met het secretariaat 
van uw kerk. De gegevens zijn te vinden op de pagina van uw parochiekern. 
 
Mike Emmerson, Penningmeester 


