Toelichting Sint Anna parochie t.b.v. parochianen 2020

Alle bedragen in de tekst zijn in 1000 euro.

Verlies en winstrekening
Het jaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van 47. (2019: -41)
De corona heeft een duidelijke invloed gehad op de activiteiten binnen de parochie, de
financiële gevolgen zijn beperkt gebleven. De lagere inkomsten uit collectes door de
tijdelijke sluiting en het maximale aantal personen die aan de dienst konden deelnemen en
extra kosten, die gemaakt moesten voor ontsmetting en het houden van diensten via het
lokale tv kanaal worden deels gecompenseerd door extra giften en lagere uitgaven door het
wegvallen van activiteiten. De netto invloed ten opzichte van 2019 was 11.
De totale lasten bedragen 305 en de inkomsten zijn 258.

Inkomsten
De baten bedragen 258 en zijn 25 minder dan in 2019. Met name de inkomsten uit collectes
(15) en een dalende kerkbijdrage (7) zijn hiervoor verantwoordelijk.
Het grootste deel van de opbrengsten komt uit bijdragen van de parochianen
(124),inkomsten uit bezittingen en beleggingen en begraafplaatsen (73).

inkomsten verdeling 2020
Bijdrage parochianen
8200 - Opbr. onr.goed (huur,
pacht, rondleidingen e.d.)
8245 - Rente obligaties
8260 - Rente deposito's /
spaarrek.
8270 - Rente leningen u/g
8400 - Begraafplaats vrijval
grafrechten
8540 - Assistentiegelden
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Verdeling bijdrage parochianen

Bijdrage parochianen
8000 - Kerkbijdragen

8020 - Collecten eigen kerk

8060 - Stipendia

8070 - Huwelijken en Jubilea

8071 - Uitvaarten

Per parochiekern is de kerk bijdrage

kerkbijdrage

actueel
actueel
2.020
2.019
-1.335
-952
31.642
35.379
13.725
14.559
6.303
7.649
12.202
12.726
5.523
5.680
1.546
1.613
1.247
1.634
70.855
78.288

Anna
Gummarus
Vredeskerk
Georgius
Joannes de Doper
Petrus en Paulus
Cornelius
Onze Lieve vrouw ter hemelopneming
Totaal
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Lasten
De totale uitgaven bedragen 305 en zijn 18 minder dan 2019
Personeelskosten: 95
De lasten van het pastoraal team worden gedeeld door de Sint Anna parochie en de Sint
Christoffel parochie in Halsteren. Een daling van 11 ten opzichte van 2019 door het
overlijden van pastoraal werker Hein Paulissen
Kosten onroerend goed (92)
Het betreft de kosten voor het gewoon onderhoud, energie, verzekeringen en belastingen,
afschrijving en te betalen huren. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor groot
onderhoud. De totale kosten zijn gelijk aan 2019.
De kosten onroerend goed bestaan uit:
-

Onderhoud (12). Betreft het gebruikelijke onderhoud aan de uurwerken,
brandpreventie e.d. Uitgaven 6 lager dan in 2019

-

De energiekosten (28) . De uitgaven zijn in 2020 gelijk aan 2019

-

Zakelijke lasten en verzekeringen (26) zijn ten opzichte van 2019 met 6 gestegen
Toename wordt veroorzaakt door een hogere premie voor brandverzekering.

-

Reservering groot onderhoud (21). Voor grote kosten , zoals dit jaar in de Joannes de
Doper kerk de bestrijding van de boktor.
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Kosten erediensten en pastoraal (20)
Betreft kosten voor inrichting van de kerk, koren, misboekjes en kaarsen. Een daling ten
opzichte van 2019 met 3.
Beheerskosten (19)
Betreft bestuurs- en representatie kosten, administratieve kosten, post telefoon en
drukwerk. Kosten zijn 6 lager dan in 2019 .
Begraafplaatsen (29)
Uitgaven voor het onderhoud en afschrijving van inrichting van de begraafplaatsen. Uitgaven
hebben hetzelfde niveau als 2019.
Bijdrage Bisdom/Vicariaat (38)
Alle kerken dienen een bijdrage te leveren aan het Bisdom. In 2020 is deze uitgave 2 lager
dan in 2019.
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