
 
 
 
 

Eindverslag jaarrekening 2019, parochie H. Maria 
 
 

Algemeen 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 
hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 
bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig 
vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie 
nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend 
voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen financiële ondersteuning van het bisdom en 
ook geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen 
of een specifiek project. 
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 
beloningen voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. 
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke 
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen 
en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig 
personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn 
opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 
 
Samenvatting 
 
De parochie is erin geslaagd in 2019 binnen haar begroting te blijven (begroot was een tekort van € 
21.500). Een klein tekort van bijna €20.000 werd behaald bij totaal aan ontvangsten van €740.000 
met een kostenniveau van € 760.000. Hierin is een dotatie aan de onderhoudsvoorziening van € 
67.000 verwerkt. 
 
Het parochiebestuur heeft de jaarrekening 2019 in de vergadering mei 20211 goed gekeurd en het 
bisdom heeft aan het parochiebestuur décharge verleend conform art. 56 lid 4 van het reglement 
parochies. 
 
Toelichting 
 
In 2019 kreeg de parochie te maken met hogere loon- en huisvestingskosten. Deze ontstonden door 
niet voorziene personele wijziging in het pastorale team a.g.v. nieuwe benoemingen, installatie en 
ziektevervanging. Extra goed is gelet op mogelijk besparingen op alle kosten. 
 
Ontwikkelingen vastgoed 

• Voor al het onroerend goed is een onderhoudsplanning opgesteld.  

• De verkoop van de kerk in Maliskamp vond plaats alsook realisatie van de Bernadette Kapel 
aldaar. 

• St. Catharinakerk ’s-Hertogenbosch: Het bestuur laat extern onderzoeken op welke wijze 
herontwikkeling gaat passen in de Gemeentelijke plannen. De noodzakelijke asbestsanering en 
vernieuwing van verwarming en toiletgroep heeft plaats gevonden onder regie van het bisdom. 

 
  

 
1 Dispensatie van art. 56 lid 1 reglement parochies 



 
 
 
 
Exploitatie 
 

 

Baten en Lasten parochie

Jaarrekening 2019

Baten 

Bijdragen parochianen  409409 

Opbrengst bezittingen en beleggingen  312567 

Ontvangen collecten voor derden  7342 

Overige bijdragen   

Incidentele baten  11499 

Totaal baten  740817 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten  197515 

Overig personeel  79673 

Kerkelijke gebouwen  217366 

Overige gebouwen  27822 

Eredienst en pastoraal  103493 

Beheer en administratie  52481 

Verplichte en vrijwillige bijdragen  72614 

Rente lasten  3742 

Incidentele lasten  5870 

Totale lasten  760576 

Resultaat (baten - lasten)  -19759 


