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Den Haag, 24 Januari 2016 

 

 

Onderwerp: Actie KerkBalans 2016 

 

 

Geachte vrienden van de H. Jacobus de Meerdere, 

 
 
De landelijke Actie KerkBalans (AKB) is de grootste financiële inzamelingsactie van Nederland, 
waaraan jaarlijks vele tienduizenden mensen hun bijdragen leveren. Ondanks het landelijk 
karakter, komen de bijdragen geheel ten goede aan de eigen geloofsgemeenschap. De geloofs-
gemeenschap van de H. Jacobus de Meerdere maakt sinds 2015 deel uit van de parochie Maria 
Sterre der Zee. Samenvoeging was noodzakelijk in het licht van het aantal beschikbare priesters 
en de financiële vooruitzichten. Uiteraard wordt er dus óók op financieel gebied samengewerkt. 
Maar weet wel, dat úw bijdragen primair op het conto van onze geloofsgemeenschap H. Jacobus 
de Meerdere komen en mede bepalend zijn voor de vitaliteit van onze geloofsgemeenschap.  
  
De actie wordt dit jaar gehouden onder het motto  
"Mijn Kerk inspireert" 
De kerk is een plek om troost te vinden en om moed en zegen te ontvangen voor alles wat U doet. 
De kerk is een plek waar ieder zichzelf kan en mag zijn, waar plaats is voor iedereen; een plek 
waar God wordt gezocht en zich laat vinden. Om te kunnen blijven inspireren, is evenwel geld 
nodig. Immers, de vieringen en andere pastorale activiteiten, maar ook het onderhoud van de kerk, 
de kosten voor de verwarming en de altaarbenodigd-heden, dat alles kost geld. Dankzij de AKB 
kunnen de priesters en andere werk(st)ers in dienst van onze parochie ook in de H. Jacobus de 
Meerdere liturgie vieren met koor en orgelmuziek en pastorale zorg geven aan mensen in nood. 
"Mijn Kerk in balans"  
Wij werken er hard aan om onze geloofsgemeenschap van de H. Jacobus de Meerdere en onze 
parochie Maria Sterre der Zee in gezond financieel vaarwater te houden. Als U uw bijdrage 
schenkt  aan de AKB, geeft U niet alleen aan het onderhoud en de voorzieningen in de kerk, maar 
geeft U uzelf ook de mogelijkheid om geïnspireerd te blijven worden, én U investeert in de persoon 
naast U in de kerkbank, het kind in de kindernevendienst of een zinzoekende bezoeker. Wij, zij, 
allen rekenen op de kerk in voor- en tegenspoed.  
 
Het wordt daarom bijzonder gewaardeerd wanneer U (ook) dit jaar (weer) financieel wilt bijdragen 
aan de AKB. U kunt dat doen door een storting op bankrekening NL34 INGB 0000 3592 78  
ten name van R.K. Kerkbestuur H. Jacobus de Meerdere, Den Haag, onder vermelding van 
‘AKB 2016’. Als U wilt, kunnen wij U ook informeren over de mogelijkheden om uw bijdrage af te 
trekken van de belasting, zie daarvoor de achterzijde van deze brief. Hoe dan ook zeggen wij U bij 
voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Hoogachtend,  

namens de parochie Maria Sterre der Zee  namens de Beheercommissie H. Jacobus de 

Meerdere, 

 

 

Drs. A.L. Langerhuizen,    J.L.M. van der Lubbe, 

pastoor       voorzitter en interim budgetbeheerder 
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Onderwerp: AKB aftrekken van de belasting 

 

De mogelijkheid bestaat om donaties aan de kerk, zoals die aan de Actie KerkBalans (AKB), af te 
trekken van de belasting. U hóeft dat niet te doen, maar het mág wel en het biedt U de 
gelegenheid om de aftrek naar eigen inzicht te besteden, zo ook (weer) aan de kerk. 
Er zijn diverse vormen van aftrek, elk met eigen mogelijkheden en voorwaarden. Graag willen wij 
U daarover onderstaand informeren, maar heeft U vragen of wenst U hulp bij het invullen van 
formulieren, schroom dan niet om contact op te nemen met: 
- de Beheercommissie van de H. Jacobus: beheercommissie.jacobus@rkdenhaag.nl of 
- diens (interim) budgetbeheerder, Dhr. J. van der Lubbe: josvanderlubbe@hetnet.nl.  
- U kunt ook bellen naar de pastorie: 070 - 3605592, waarna wij U zullen terugbellen voor een 

afspraak. 
 
 
1. Gewone aftrek 
Om met het maximum te beginnen: U mag fiscaal niet méér aftrekken dan 10% van uw 
(gezamenlijke) drempelinkomen. Er is ook een ondergrens: € 60, maar tevens moet U uitkomen 
bóven 1% van het (gezamenlijke) drempelinkomen. Voor de inkomstenbelasting is als post 
namenlijk aftrekbaar de gift minus 1% van het drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal 
van inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, en is exclusief uw persoonsgebonden aftrek. 
Rekenvoorbeeld:  

Bedraagt uw (gezamenlijke) drempelinkomen € 50.000, betaalt U in de hoogste schijf 42% 
inkomstenbelasting en heeft U € 100 per maand (totaal dus € 1200) gedoneerd, dan mag U  
€ 1200 - (1% x € 50.000 = € 500) = € 700 aftrekken en krijgt U daarover dus 42% = € 294 terug. 
 
 
2. Aftrek periodieke schenking 
Voor periodieke giften gelden géén drempels, géén plafond en géén maxima, maar U moet enkel 
formeel vastleggen dat U die schenking tenminste vijf opeenvolgende jaren zult doen.  
Vroeger moest men daarvoor naar de notaris, tegenwoordig is de betreffende overeenkomst 
simpel te 'downloaden' van het internet: www.belastingdienst.nl/giften; maar uw Beheercommissie 
H. Jacobus heeft die formulieren óók en heeft ze voor U zelfs grotendeels al ingevuld. Deze 
overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt en moet door U én een vertegenwoordiger van de 
parochie worden ondertekend, waarna beiden één exemplaar kunnen meenemen. Desgevraagd 
moet U dit formulier aan de belastingdienst kunnen tonen. 
Rekenvoorbeeld: 
Uitgaande van dezelfde bedragen: uw (gezamenlijke) drempelinkomen is € 50.000, de betreffende 
hoogste schijf van de inkomstenbelasting is 42% en U heeft een overeenkomst met ons gesloten 
om gedurende 5 jaar € 1200 per jaar te doneren. Dan mag U jaarlijks € 1200 aftrekken, zonder 
drempel, en krijgt U daarover dus 42% = € 504 terug. 
 
PS: vergeet U niet ook zelf opdracht aan de bank te geven voor een periodieke schenking. 
 
Nogmaals: als bovenstaande niet duidelijk is, schroom dan niet contact op te nemen met de 
Beheercommissie H. Jacobus de Meerdere. Wij helpen U graag. 
 
J.L.M. van der Lubbe, voorzitter en interim budgetbeheerder 
 


