Help uw kerk in balans te blijven

Begroting 2017

De kerk is van waarde. Maar hoeveel is zij ú waard? Een
belangrijke vraag. Want al drijft onze gemeente voor
een heel groot deel op vrijwilligers, het kerkenwerk
kost geld. Zo zijn er de kosten voor de gebouwen, de
salarissen van (bijvoorbeeld) de predikanten, de vergoedingen voor koren en gastvoorgangers en de kosten voor liturgieën.
Om te kunnen blijven doen wat we belangrijk vinden,
is uw bijdrage harder nodig dan ooit. Want zoals de
diagrammen laten zien, komen we geld tekort. Uw bijdrage wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Inkomsten in €

43.200
9.000
17.700

55.000

195.000

Toezeggingsformulier
Bij deze flyer zit (in de meeste gevallen) een toezeggingsformulier. Daarop kunt u aangeven hoeveel uw
vrijwillige bijdrage dit jaar zal zijn en hoe u dit wilt betalen.
Manieren van betalen
Er zijn twee mogelijkheden: u maakt het bedrag zelf
over of u maakt gebruik van automatische incasso. Dit
laatste bevelen we van harte aan: gemakkelijk voor u
en voor het bijhouden van de kerkelijke administratie.
43.200
In beide gevallen
kunt u aangeven of u het bedrag in
één keer of in termijnen betaalt.

42.300
38.700
Vrijwillige bijdragen
Verhuur / pacht
Taakgroepen
Nadelig saldo

Collectes
Rommelmarkt / oud papier
Rente
.

Uitgaven in €
22.600 7.400
81.200

33.100

9.000
17.700
Antwoordenvelop
Het toezeggingsformulier doet u in de antwoordenvelop. Deze wordt eind januari bij u opgehaald door
de bezorger van deze flyer, tenzij u het pakketje via de
55.000
195.000
post heeft ontvangen. Dan vragen we u de envelop
zelf
te retourneren.

Bankrekeningnummer
U kunt uw giften overmaken op het speciale rekening42.300
nummer van de Actie Kerkbalans van onze gemeente.
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Mogelijkheden voor belastingaftrek
De Protestantse Gemeente te Zuidland is aangewezen
als ANBI, algemeen nut beogende instelling (meer info:
www.kerkeninzuidland.nl/anbi).
Uw vrijwillige bijdrage aan de Actie Kerkbalans komt
daarom in aanmerking voor belastingaftrek als u per
jaar meer dan één procent van uw inkomen (en meer
dan zestig euro) aan giften besteedt.

256.600
Gebouwen

Personele kosten

Activiteiten incl. taakgroepen

Belastingen / heffingen

Beheer- / administratiekosten

Colofon
Deze flyer is een uitgave van de Protestantse Gemeente te Zuidland.
De gemeente telt ruim 2.000 leden.
Oplage: 1.200
Datum: januari 2017
Een adreswijziging doorgeven kan via
ledenadministratie@kerkeninzuidland.nl.
Meer informatie? Kijk op de vernieuwde website
www.kerkeninzuidland.nl.

