REKENING EN VERANTWOORDING
Van baten en lasten over het jaar 2016
Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
St. Hubertuslaan 80
6467 CK Kerkrade
Dekenaat Kerkrade
Bisdom Roermond

Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen

Gegevens:
Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Openingstijden: maandag , woensdag en vrijdag
St. Hubertuslaan 80
van 10:00 tot 11:00 uur
6467 CK Kerkrade
E-mail adres: terwinselen@parochiekerkradewest.nl
Telefoonnr.: 045-5412581
RSIN nr:
8241.14.474
De Parochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Limburg. De Rooms Katholieke Kerk
heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de
afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie.
Doelstelling
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een
bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht,
waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor
als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het
gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De
parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen
en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar
geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.
Beleidsplan
Voor wat betreft het beleid van de Parochie wordt verwezen naar het beleidsplan van het
bisdom Roermond, te vinden op http://www.bisdom-roermond.nl..
Functie van de bestuurders
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar
kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig
is erkend naar Nederlands Recht.
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen
Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement
geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale
zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd)
bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een
doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het
kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur
bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden.
Voor deze parochie bestaat het bestuur uit: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris,
penningmeester.
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Beloningsbeleid
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte
onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van
parochies is geregeld in diocesane regelingen.
Actueel verslag
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt
catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en
rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is
een ontmoetingsplek voor jongeren en er is zorg voor het behoud en onderhoud van het
kerkgebouw.
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie,
vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Verslag 2016
Het Kerkbestuur van de Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Gemeente Kerkrade
Dekenaat Kerkrade
Bisdom Roermond
heeft in de vergadering van 14 september 2017 de rekening en verantwoording over het
boekjaar 2016 vastgesteld.
Kerncijfers:
Totaal activa / passiva ................................. €
Vermogen .................................................... €
Totaal lasten ................................................ €
Resultaat....................................................... €

2016
405.732,37
255.259,86
76.714,14
-17.192,84

Gezien en goedgekeurd:
BISDOM ROERMOND
De bisschop van Roermond
De Algemeen Econoom
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2015
€ 1.533.787,05
€ 343.466,72
€ 85.492,86
€ -26.089,71
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Resultatenrekening over het boekjaar 2016 en 2015

31-dec-16

31-dec-15

LASTEN
Personele kosten
Afschrijvingskosten
Kosten kerkgebouw / kapel
Kosten pastorie / kapelanie
Kosten begraafplaats
Kosten eredienst
Kosten pastoraal
Verplichte en vrijwillige bijdragen
Beheerskosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

20.014,89
1.556,82
34.966,73
-4.150,25
3.484,76
5.331,50
2.415,94
10.402,49
2.691.26

€
€
€
€
€
€
€
€
€

18.981,83
1.556,82
34.650,07
2.208,39
7.083,92
5.174,42
2.332,71
10.472,95
3.031.75

TOTAAL LASTEN

€

76.714,14

€

85.492,86

Bijdrage parochianen
Overige bijdragen / collecten
Overige opbrengsten

€
€
€

31.195,81
14.169,58
11.664,73

€
€
€

31.461,97
14.945,71
11.841,84

TOTAAL OPERATIONELE BATEN

€

57.030,12

€

57.472,77

OPERATIONEEL RESULTAAT

€

-19.684,02

€

-28.020,09

Financiële baten en lasten

€

2.491,18

€

1.930,38

RESULTAAT

€

-17.192,84

€

-26.089,71

OPERATIONELE BATEN
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