ANBI publicatie parochie Maria Sterre der Zee
A. Algemene gegevens
Naam:
Parochie Maria Sterre der Zee
RSIN/Fiscaal
8239.701.27
nummer:
Adres:
Neuhuyskade 97
Postcode:
2596 XK
Plaats:
DEN HAAG

Website:
E-mail:

http://www.rkdenhaag.nl
parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl

Telefoon:
KVK nr

070 820 98 66
74904302

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 1-1-2019 als volgt:
Pastoor
A.L. (Dolf) Langerhuizen
Vicevoorzitter
J.E.P. (Jan) Maas
Secretaris
F. (Frans) Fox
Penningmeester
H.C.P.J. (Henk) van Ruijven
Lid
K.D. Donk
Lid (Medewerkers en Vrijwilligers)
M.M. Meeussen
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:
Eendrachtig verder!
Deze missie van de parochie Maria Sterre der Zee is om mensen te helpen de nabijheid van God te
ontdekken en te ervaren. Dat is geen geringe taak.
Het pastoraal team richt zich, vanuit de wijding en zending van haar leden, op de pastorale taken die aan hen
zijn toevertrouwd. De vrijwilligers zijn, naast verlengstuk hiervan, tevens input voor het pastoraal team.
Vanuit eenzelfde geloof en inspiratie werken zij mee aan de pastorale taak van de parochie. Ieder draagt bij
met zijn/haar eigen unieke talenten en competenties. Dus net zoals het menselijk lichaam, is de parochie
met pastoraal team, parochiebestuur, vrijwilligers, kerkgangers en alle zoekenden en bezoekers één geheel.
Samen zijn en dragen wij de parochie, overeenkomstig en in het licht van wat de apostel Paulus schreef:
Het menselijke lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen, hoe vele ook, maken
tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met de Christus. […] God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij
aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de ledematen
eendrachtig voor elkaar zouden zorgen. Welnu, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder van u is een lid van
dit lichaam. (1 Kor. 12: 12, 24, 25 en 27).

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/
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 jaarverslag kunt u
bij het parochiesecretariaat aanvragen: parochiesecretariaat@rkdenhaag.nl en wordt u bij aanvraag
toegezonden.
G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft in kolom 2020 inzicht in de begrote ontvangsten en de
voorgenomen bestedingen. De kolom 2019 geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en
bestedingen. De parochie heeft ook in 2019 een zuinig uitgavenbeleid gevoerd. Bovendien is het beleid er op
gericht om onze kerken open te houden en geforceerde besparingen op onze personeelskosten te
vermijden. Voor onze inkomsten blijven we in hoge mate afhankelijk van de financiële betrokkenheid van
onze parochianen. Het is bemoedigend dat de structurele daling van inkomsten uit bijdragen van
parochianen tot stilstand is gekomen. Op het moment van schrijven van deze toelichting is de pandemie van
het Coronavirus in volle gang. Uiteraard gaat dit gevolgen krijgen voor de parochie onder meer op financieel
gebied en zal de begroting van 2020 onder druk komen te staan.
Verkorte staat van baten en lasten
Inkomsten parochie Maria Sterre der Zee
Bijdragen parochianen (Algemene kerkbijdrage, collectes, stipendia, enz)
Opbrengsten uit bezittingen
Overige inkomsten
Totale inkomsten parochie
Uitgaven parochie Maria Sterre der Zee
Persoonskosten (salaris etc. pastoral team, secretariaat, geloofsgemeenschappen)
Kosten gebouwen
Kosten erediensten en pastorale kosten
Verplichte bijdragen, afdracht bisdom
Afgedragen collectes voor derden
Beheerkosten
Incidentele lasten & rentelasten
Totale uitgaven parochie
Saldo inkomsten en uitgaven parochie

2019

2020

€ 767.893
€ 553.542
€
79.787
€ 1.401.222

€ 730.525
€ 494.610
€ 66.614
€ 1.291.749

€ 644.382
€ 432.600
€ 91.843
€ 160.097
€ 28.709
€ 144.584
€ 78.605
€ 1.580.820
-€ 179.598

€ 606.507
€ 413.487
€ 87.500
€ 162.100
€ 29.900
€ 126.594
€
55.600
€ 1.481.688
-€ 189.939

