
Jaarrekening 2019 van de H. Lebuinusparochie 
 
Begin maart is de jaarrekening 2019 van onze parochie door het 
Parochiebestuur vastgesteld. Dit na een positieve verklaring van de 
onafhankelijke kascommissie. Dat betekent dat de kascommissie -
conform de Leidraad van het Aartsbisdom- de jaarrekening heeft 
gecontroleerd en dat uit niets is gebleken dat de jaarrekening geen 
getrouw beeld geeft van de balans per 31 december 2019 én de winst- 
en verliesrekening over het boekjaar 2019. Als bestuur zijn wij met dit 
oordeel uiteraard zeer tevreden. 
 
Exploitatie 
Het boekjaar 2019 sluit met een bate van ongeveer € 49.000 en de balans heeft een 
totaaltelling van 7,8 mln. euro. Het voordelige saldo van inkomsten en uitgaven is in belangrijke 
mate het gevolg van sterk gereduceerde kosten van gebouwen. Zoals bekend zijn de afgelopen 
jaren een aantal kerkgebouwen gesloten en dat betekent dat er aanzienlijk minder 
energiekosten en kosten van onderhoud zijn. Daarnaast levert de opbrengst van de verkoop 
van die gebouwen rendement op.  
We hebben zoals vaker gesteld: geld uit stenen (gebouwen) gehaald om met de opbrengst 
daarvan pastorale activiteiten te kunnen financieren. Dat is dus ook gelukt. Wij hebben een 
aanzienlijk rendement op het vermogen geboekt via het Bisschoppelijk beleggingsfonds. Dat is 
een fonds met een laag risicoprofiel maar toch met een redelijke  beleggingsopbrengst. Een en 
ander heeft de afgelopen jaren bijgedragen aan een sluitende exploitatie. 
 
Kerkbijdragen 
Helaas hebben we moeten constateren dat de bijdragen van parochianen die bestaan uit: actie 
kerkbalans, collecten plaatsengeld, stipendia e.d. zo'n 10% zijn gedaald t.o.v. 2018. Met name 
de inkrimping van het aantal parochianen (overlijden, uitschrijven e.d.) is daarvan de reden. 
Voor de komende acties kerkbalans zullen we flink aan de bel moeten trekken om de 
neerwaartse trend in de bijdragen van parochianen een halt toe te roepen. 
 
Pastorale zorg 
Als parochie willen we de pastorale zorg die nodig is op niveau houden. Dat betekent dat met 
name de inzet van priesters, diakens en pastoraal werkers daarvoor noodzakelijk is. Wij willen 
dan ook proberen het pastoraal team zoals we dat nu kennen qua omvang in stand te houden. 
Dat kost geld want we dienen dan wel met elkaar de loonkosten te betalen. Als we de kosten 
goed in de gaten houden en daar waar dat kan beperken en daarnaast de parochianen hun 
kerkbijdragen regelmatig naar boven bijstellen, dan moet dat ook tijdens het jaar 2020 lukken.  
 
Kostenverlaging 
Op termijn zullen we op de kosten verder moeten bezuinigen omdat de kerkbijdragen relatief 
gesproken in de komende jaren zullen dalen met name als gevolg van een sterke vergrijzing.  
 
 
 
 



Coronacrisis:  
Heel veel mensen zijn en worden  door het  Corona-virus getroffen. Zieken, 
ziekenhuisopnamen en zieken die komen te overlijden, ook onze parochie wordt daar helaas 
door getroffen. Wij wensen onze parochianen die de gevolgen van deze crisis direct 
ondervinden veel sterkte.  
Zoals op verschillende plaatsen bekend is gemaakt vinden de vieringen in onze kerken 
voorlopig niet plaats. Dat kan leiden tot aanzienlijk minder inkomsten uit plaatsengeld en 
collectes. In de begroting 2020 hebben we daar geen rekening mee kunnen houden omdat de 
begroting eind 2019 is opgesteld. De begroting 2020 is ter vergelijking in onderstaande tabel 
opgenomen. 
Tijdens de Coronacrisisperiode vinden er livestream uitzendingen plaats van vieringen in onze 
kerken. Tijdens deze vieringen wordt -ook op onze website en in 't Zout- een oproep gedaan 
om de collecte over te maken via de betalingssite van Ideal of op onze bankrekening: NL89 
RABO 0118202944, t.n.v.  R.K. Parochie Heilige Lebuinus. Wij zijn dankbaar voor uw giften. 
 
Enkele posten uit de jaarrekening 2019 en 2018 en de begroting 2020: 

KOSTEN 2019 2018 Begroting 

persoonskosten  (loonkosten, kosten van musici zoals 

dirigenten, organisten e.d.)  
434.100 423.300 419.300 

kosten onroerend goed  
(onderhoud, energie, kosten orgels, begraafplaatsen e.d.) 

147.900 189.200 166.600 

kosten eredienst (misboekjes, altaar benodigdheden)  
en kosten pastoraal                                

78.700 83.600 83.100 

collecten voor derden (w.o. missie, advent, vastenactie)  
en afdracht Bisdom                            

93.600 97.500 93.100 

kosten van beheer  
(w.o. kopieer- en drukwerk, website, huishoudelijke uitgaven) 

51.100 56.000 50.000 

kosten van schulden en fundaties 4.600 5.400 4.200 

Totaal    810.000 855.000 816.300 

 

INKOMSTEN 2019 2018 Begroting 

bijdragen parochianen ((w.o. kerkbalans, misintenties, 
collecten, plaatsengeld, stipendia) 

458.800  509.400 425.800 

opbrengst bezittingen en beleggingen  
(w.o. huur. pacht, rondleidingen, koersresultaten, rente) 

243.600 238.400 234.900 

opbrengst begraafplaatsen (w.o. grafrechten) 156.500 156.100 152.400 

Totaal 858.900 903.900 813.700 



 
De jaarrekening 2019 is inmiddels goedgekeurd door het Aartsbisdom. Dat geldt eveneens voor 
de begroting 2020.    

Johan Grobbee,  
vicevoorzitter en wnd. penningmeester 


