
 

 

A. Algemene gegevens 

Naam:  Parochie Maria Sterre der Zee Website: http://www.rkdenhaag.nl  

RSIN/Fiscaal 

nummer: 

8239.701.27 E-mail: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl 

Adres: Neuhuyskade 97 Telefoon: 070 820 98 66 

Postcode: 2596 XK  
 

Plaats: DEN HAAG   

 

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil 

zeggen dat de afzonderlijke bisdommen, parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk 

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Maria Sterre der Zee 

 

B. Samenstelling bestuur 

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de parochie komt toe aan de pastoor. De pastoor wordt hierin 

bijgestaan door het parochiebestuur. De samenstelling van het parochiebestuur is per 1-1-2017 als volgt: 

Pastoor  A.L. (Dolf) Langerhuizen 

Vicevoorzitter  M.D.A.M. (Max) Timmerman 

Secretaris  C.N. (Conny) Huisman 

Penningmeester  H.C.P.J. (Henk) van Ruijven 

Lid (Kerk en Samenleving)   E.C.M. (Lore) Olgers-van Schie 

Lid (Medewerkers en Vrijwilligers)  T.C.A.M. (Theo) van Woerkom 

Lid (Projecten)  A.C.M. (Dolf) van der Sluijs 

Lid (Onroerend goed)  A.F. (Alex) Keijzer 

Lid (Fondsenwerving en Culturele gemeenschappen)  H.A. (Harry) Vrins 

 

C. Doelstelling/visie 

Het beleid van het parochiebestuur is gebaseerd op het pastoraal beleidsplan, met als missie: 

Katholiek in Den Haag: spiritueel én solidair! 

‘Spiritueel’ is de verticale verbinding tussen God en de mens. ‘Solidair’ is de horizontale verbinding tussen de 

mensen onderling. De horizontale en de verticale lijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Alleen 

horizontaal zou activistisch zijn en alleen verticaal zou zonder concreet handelen zijn. Samen vormen deze 

lijnen het kruis, teken van christelijk leven. Het evangelie van Jezus Christus is een relevante boodschap. In 

verbondenheid met de andere christelijke gemeenschappen in Den Haag wordt invulling gegeven aan dit 

programma van evangelisatie (letterlijk:  brengen van goed nieuws): biddend, lerend, dienend, opbouwend 

en missionair. 

 

D. Beleidsplan 

Het beleid van het parochiebestuur is gericht op het faciliteren en ondersteunen van het pastoraal team. 

Daarbij wil zij dienend zijn naar de geloofsgemeenschappen, opdat deze goed kunnen functioneren.  

Het bestuurlijk beleidsplan is te vinden op de website http://rkdenhaag.nl/parochie/beleid/parochiebestuur/ 

 

 

http://www.rkdenhaag.nl/
http://rkdenhaag.nl/parochie/beleid/parochiebestuur/


 

E. Beloningsbeleid 

De leden van het pastoraal team ontvangen het honorarium conform de Interdiocesane Regelingen voor de 

besturen van kerkelijke instellingen van de bisdommen in de RK Kerkprovincie inzake de honorering van 

priesters en diakens en andere financiële aangelegenheden. 

 

F. Verslag activiteiten 

De activiteiten van de parochie zijn gericht op haar geloofsgemeenschappen een gemeenschap van 

christengelovigen. Daarbij houdt het parochiebestuur zich bezig met zaken omtrent financiën, onroerend 

goed, samenleving en geloofsgemeenschappen. 

In de jaarverslagen tracht het parochiebestuur hier een weerspiegeling van te geven. Het meest recente 

jaarverslag vind u op http://rkdenhaag.nl/parochie/beleid/parochiebestuur/ 

 

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom 2017 inzicht in de begrote ontvangsten en de 

voorgenomen bestedingen. De kolom 2016 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en 

bestedingen. In 2016 is er hard gewerkt aan besparing van kosten door sanering, door zuiniger aan doen en 

door centrale inkoop, de effecten daarvan zullen ook in 2017 zichtbaar zijn. 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2016 2017 

Inkomsten  parochie Maria Sterre der Zee  

Bijdragen parochianen (Algemene kerkbijdrage, collectes, stipendia, enz) € 817.921 € 796.200 

Opbrengsten uit bezittingen € 537.985 € 412.566 

Overige inkomsten 
 

€ 168.641 € 71.197 

Totale inkomsten parochie € 1.524.547 € 1.279.963      

Uitgaven  parochie Maria Sterre der Zee 
 

Persoonskosten (salaris etc. pastoral team, secretariaat, geloofsgemeenschappen) € 606.826 € 589.565 

Kosten gebouwen 
 

€ 530.209 € 445.953 

Kosten erediensten en pastorale kosten € 119.689 € 92.387 

Verplichte bijdragen, afdracht bisdom € 145.035 € 136.000 

Afgedragen  collectes voor derden € 47.603 € 36.040 

Beheerkosten 
 

€ 172.997 € 119.400 

Incidentele lasten & rentelasten € 166.505 € 27.995 

Totale uitgaven parochie € 1.788.863 € 1.447.340 

Saldo inkomsten en uitgaven parochie -€ 264.316 -€ 167.377 

 

http://rkdenhaag.nl/parochie/beleid/parochiebestuur/

