VAN DE BESTUURSTAFEL
De herfst is begonnen en de dagen worden langzaamaan korter. De vergaderingen daarentegen duren even lang
als de vorigen.
Deze keer wordt er overlegd in de vergaderruimte van de Pauluskerk in Emmen. Ook is de locatieraad van de kerk
aanwezig.
Als eerste maken we kennis met de nieuwe budgethouder van de raad, namelijk, Jan Brinkman.
Namens het bestuur : “Van harte welkom, en veel succes en vooral plezier toegewenst”. Altijd een heel bijzonder
moment om een nieuw gezicht aan de vergadertafel te ontmoeten.
De raad gaf aan dat er binnenkort nogal wat kosten te verwachten zijn voor onderhoud van
het gebouw. Zo is er asbest aanwezig en raakt de CV-ketel gedateerd. Het gebouw is ook niet meer het jongste.
Volgend jaar bestaat het zeventig jaar!
De raad wil dit jubileum niet ongemerkt laten voorbij gaan. Er zijn al een aantal ideeën bedacht om het een
feestelijk tintje te geven.
Kerkbijdrage zonder netto meer te betalen!
Zoals in het vorige nummer gemeld, is er een financieel tekort binnen de parochie. Door dalende inkomsten is het
voor de parochie lastig om de begroting rond te krijgen. Ook omdat we erg afhankelijk zijn van uw bijdrage/giften.
Er is een manier waarop u uw bijdrage kunt verhogen. Namelijk door deze om te zetten in een periodieke bijdrage
of gift. Dit kan voor beide partijen een voordeel opleveren.
Nieuwsgierig?
Een gift aan de parochie kunt u helemaal of deels aftrekken van uw inkomstenbelasting. U kunt eenmalig of
periodiek schenken. De parochie hoeft geen belasting te betalen over uw schenking. Dat is het idee met de
periodieke gift.
Het aangaan van een periodieke gift is voor de gever interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan
opleveren dan een “normale' gift”. Immers er geldt geen "drempel". U mag het gehele bedrag van de
gift/schenking in mindering brengen op uw inkomstenbelasting.

Voorwaarden "Periodieke schenken"
Wilt u maandelijks of jaarlijks schenken aan de parochie? U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelastingen
indien:
 u minimaal vijf jaar lang hetzelfde bedrag betaalt;
 u uw schenking regelt in een overeenkomst met de parochie of notariële akte.
Periodieke schenking regelen.
Om dit te regelen dient men e.e.a. vast te leggen in een overeenkomst.
Dit kan op twee manieren:
 Voor een periodieke schenking is een overeenkomst nodig. Deze is te vinden op de website van kerkbalans,
welke onderaan dit bericht is aangegeven. De ingevulde en ondertekende overeenkomst kunt u inleveren bij
uw eigen kerk. Zij vullen die dan aan met hun eigen gegevens en sturen één exemplaar ondertekend retour.
Het is van belang dat u dat goed bewaart. Als de belastingdienst daarom vraagt, moet u de overeenkomst
namelijk kunnen overleggen;


U regelt de periodieke schenking via de notaris. U kunt uw eigen voorwaarden formuleren. Zo kunt u in een
notariële akte vastleggen dat uw periodieke schenking eindigt als uw inkomen daalt.

Heeft u hierover vragen of wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u ook contact opnemen met het
secretariaat van uw locatie. Zij zijn u graag van dienst.
Meer informatie is te vinden op:
* www.kerkbalans.nl;
* www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-enkortingen/content/gift-aftrekken.

De overeenkomst is te verkrijgen:
 www.kerkbalans.nl/organiseren/periodieke-gift-en-kerkbalans (formulier:13i_Overeenkomst periodieke
gift_20150915_RKK);
 De papieren overeenkomst ligt ook achter in de kerk.
Tot slot
Naast een tekort aan geld is er ook een vraag naar vrijwilligers binnen de locaties. Momenteel is de vacature voor
lid in het parochiebestuur nog steeds vacant. De vacature kent geen specifieke portefeuille.
Belangrijkste eisen zijn: enthousiast en betrokkenheid.
Heeft u interesse of weet u iemand laat het ons weten.
Namens het parochiebestuur, Cor Siekman

