
OPBRENGSTEN 2017 AGNESGEMEENSCHAP  

In het laatste Agnesnieuws van 2017 heb ik aangegeven erop te vertrouwen dat de opbrengsten uit 

de Actie Kerkbalans dicht in de buurt van die over 2016 zouden uitkomen. Welnu, u heeft uw 

parochiegemeenschap en mij niet teleurgesteld! Met een kleine toelichting (zie hierna) kunnen wij 

constateren dat de reguliere opbrengsten van de Actie Kerkbalans maar € 300 lager zijn dan in 2016. 

Alvorens de cijfers nader toe te lichten vat ik deze eerst even voor u samen: 

 2017 2016 

 € € 

Actie Kerkbalans 51.800 55.500 

Collecten 25.300 24.900 

Stipendia en kerkelijke diensten 8.900 6.000 

Offerblokken en kaarsen 5.900 4.500 

Collecten voor derden 3.000 2.400 

   

Totaal ontvangen bijdragen 94.900 93.300 

   

Opbrengsten kerk (Agnesgilde) 9.200 18.400 

Opbrengsten De Overkant 25.600 20.000 

Huuropbrengst woning 6.200 7.800 

   

Totaal opbrengsten bezittingen 41.000 46.200 

   

TOTAAL BATEN  135.900 139.500 
  

Zoals u ziet zijn de opbrengsten uit de Actie Kerkbalans € 3.700 minder dan in 2016. Ik merk hierbij 

op dat in de opbrengsten 2016 een bijzondere (éénmalige) post is begrepen van € 2.300. Daarnaast is 

een grotere reguliere AKB-bijdrage, die in 2016 nog in december is ontvangen, nu op 5 januari 2018 

op de bankrekening van de parochie bijgeschreven. Deze bijdrage van € 1.100 valt daarmee in het 

nieuwe jaar. Deze twee posten verklaren voor het grootste deel de lagere opbrengst in 2017.  

In zijn algemeenheid is het bemoedigend om te zien dat de van u allen ontvangen bijdragen aan uw 

kerkgemeenschap in 2017 hoger (1,7%) zijn uitgevallen dan vorig jaar.  

De opbrengsten van het Agnesgilde en van de overkant zijn na aftrek van de kosten van inkoop van 

drank en etenswaren maar exclusief de kosten van verwarming en dergelijke. De opbrengsten van 

het Agnesgilde (met name concerten) waren in 2016 ongewoon hoog.  

Allen heel hartelijk dank voor uw bijdragen in het afgelopen jaar in welke vorm dan ook.  

Inmiddels zijn de AKB-brieven voor 2018 (met dit jaar ook een folder) weer door heel veel 

vrijwilligers in enveloppen gedaan en bij u in de brievenbus bezorgd. Heeft u geen brief ontvangen? 

Achterin de kerk liggen enveloppen om mee te nemen. Uiteraard kunt u ook even bellen met het 

secretariaat. Dan zorgen wij er voor dat u alsnog een brief thuisbezorgd krijgt. 

Mogen wij ook in 2018 weer op u rekenen?  

Henk Habraken, budgetbeheerder 


