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ANBI publicatie H. Mariaparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: H. Mariaparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 824096952     
 
Adresgegevens:   

H. Mariaparochie 
Markt 60  
4875 CG ETTEN-LEUR 
076 - 501 22 81 

 
E-mail: bestuur@hmaria.nl 
Website: https://www.hmaria.nl 
 
De H. Mariaparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de H. Mariaparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
secretaris-penningmeester 
1 lid 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de H. Mariaparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom 
Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.hmaria.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 158.967 165.000 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 48.014 54.500 

Ontvangen collecten voor derden 0  

Overige bijdragen 65.626 20.000 

Incidentele baten 2.095  

Totaal baten 274.702 239.500 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 112.202 115.000 

Overig personeel 30.429 14.700 

Kerkelijke gebouwen 88.668 71.000 

Overige gebouwen 2.320 3.500 

Eredienst en pastoraal 25.256 27.000 

Beheer en administratie 34.786 25.000 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 40.049 36.500 

Rente lasten 821 2.500 

Incidentele lasten 824  

Totaal lasten 335.355 295.200 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -60.653 -55.700 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/H_Pater_Damiaanparochie.pdf 

ANBI publicatie H. Pater Damiaanparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: H. Pater Damiaanparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 823676961     
 
Adresgegevens:   

H. Pater Damiaanparochie 
Zusterstraat 4  
4461 JA GOES 
0113 - 218 610 

 
E-mail: info@rkbovendeschelde.com 
Website: https://www.paterdamiaanparochie.nl 
 
De H. Pater Damiaanparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de H. Pater Damiaanparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
6 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de H. Pater Damiaanparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.paterdamiaanparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 417.218 389.150 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 243.683 222.000 

Ontvangen collecten voor derden 4.765  

Overige bijdragen 198 563 

Incidentele baten 5.227 4.750 

Totaal baten 671.092 616.463 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 201.234 256.955 

Overig personeel 98.785 42.208 

Kerkelijke gebouwen 251.835 225.217 

Overige gebouwen 15.997 13.150 

Eredienst en pastoraal 56.581 60.700 

Beheer en administratie 49.300 54.588 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 102.057 91.390 

Rente lasten 276 4.006 

Incidentele lasten   

Totaal lasten 776.065 748.214 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -104.973 -131.751 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Immanuelparochie.pdf 

ANBI publicatie Immanuelparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Immanuelparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 824097841     
 
Adresgegevens:   

Immanuelparochie 
Markt 19-A  
4761 CE ZEVENBERGEN 
0168 - 323 218 

 
E-mail: coordinator@immanuel-parochie.eu 
Website: https://www.immanuel-parochie.eu 
 
De Immanuelparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Immanuelparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Immanuelparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom 
Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.immanuel-parochie.eu. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 135.651 117.725 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 212.871 206.383 

Ontvangen collecten voor derden 2.550 2.700 

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 351.071 326.808 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 113.962 124.200 

Overig personeel 9.018 27.616 

Kerkelijke gebouwen 261.561 262.098 

Overige gebouwen 58.330 64.282 

Eredienst en pastoraal 29.077 40.496 

Beheer en administratie 14.858 21.770 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 54.753 51.430 

Rente lasten  1.916 

Incidentele lasten 119  

Totaal lasten 541.677 593.808 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -190.606 -267.000 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 
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ANBI publicatie Lievevrouweparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Lievevrouweparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 2572084     
 
Adresgegevens:   

Lievevrouweparochie 
Burg Stulemeijerlaan 8  
4611 EE BERGEN OP ZOOM 
0164 - 233 574 

 
E-mail: secretaris@lievevrouweparochie.nl 
Website: https://www.lievevrouweparochie.nl 
 
De Lievevrouweparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Lievevrouweparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
4 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Lievevrouweparochie.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Lievevrouweparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.lievevrouweparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Lievevrouweparochie.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 295.528 269.550 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 79.906 80.350 

Ontvangen collecten voor derden 5.550 3.750 

Overige bijdragen 34.196 75.025 

Incidentele baten 60.257  

Totaal baten 475.437 428.675 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 214.812 210.250 

Overig personeel  3.000 

Kerkelijke gebouwen 104.104 72.000 

Overige gebouwen  18.250 

Eredienst en pastoraal 58.996 38.250 

Beheer en administratie 34.827 34.075 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 55.121 46.250 

Rente lasten  2.600 

Incidentele lasten 11.723 4.000 

Totaal lasten 479.583 428.675 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -4.146  

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Breda-Centrum.pdf 

ANBI publicatie Parochie Breda-Centrum 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie Breda-Centrum     
RSIN/Fiscaal nummer: 824096265     
 
Adresgegevens:   

Parochie Breda-Centrum 
St. Janstraat 8  
4811 ZL BREDA 
076 - 521 57 64 

 
E-mail: teamassistent@parbc.nl 
Website: https://www.parochiebredacentrum.nl 
 
De Parochie Breda-Centrum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Breda-Centrum. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
penningmeester 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Breda-Centrum.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie Breda-Centrum wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.parochiebredacentrum.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Breda-Centrum.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 72.679 64.000 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 34.965 50.540 

Ontvangen collecten voor derden 787 2.500 

Overige bijdragen   

Incidentele baten 750 500 

Totaal baten 109.180 117.540 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 42.080 41.000 

Overig personeel 40.177 37.855 

Kerkelijke gebouwen 44.270 26.600 

Overige gebouwen 1.404 2.550 

Eredienst en pastoraal 8.536 12.300 

Beheer en administratie 5.489 10.750 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 19.279 21.775 

Rente lasten 1.679 1.150 

Incidentele lasten 3 500 

Totaal lasten 162.916 154.480 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -53.737 -36.940 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Christus_Koning.pdf 

ANBI publicatie Parochie Christus Koning 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie Christus Koning     
RSIN/Fiscaal nummer: 862124980     
 
Adresgegevens:   

Parochie Christus Koning 
Molenstraat 9  
4881 CP ZUNDERT 
076 - 597 22 92 

 
E-mail: secretariaat@parochiechristuskoninggemeentezundert.nl 
Website: https://www.parochiechristuskoninggemeentezundert.nl 
 
De Parochie Christus Koning is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
Deze parochie is per 1-1-2021 ontstaan uit de fusie van de Parochie H. Bavo te Rijsbergen, de Parochie H. Drie-
eenheid te Zundert en de Parochie H. Trudo te Zundert. 
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Christus Koning. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Christus_Koning.pdf 

diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie Christus Koning wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website 
https://www.parochiechristuskoninggemeentezundert.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Christus_Koning.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 233.899 226.150 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 280.494 276.922 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 514.392 503.072 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 143.114 140.248 

Overig personeel 14.185 14.500 

Kerkelijke gebouwen 251.748 218.735 

Overige gebouwen 35.052 49.585 

Eredienst en pastoraal 43.185 57.175 

Beheer en administratie 22.115 29.855 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 69.003 65.500 

Rente lasten  2.350 

Incidentele lasten   

Totaal lasten 578.401 577.948 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -64.009 -74.876 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_De_Bron.pdf 

ANBI publicatie Parochie De Bron 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie De Bron     
RSIN/Fiscaal nummer: 811347862     
 
Adresgegevens:   

Parochie De Bron 
Raadhuisstraat 134  
4631 NJ HOOGERHEIDE 
0164 - 612 521 

 
E-mail: locatiehoogerheide@kpnmail.nl 
Website: https://www.samenkerk.nl/de-bron 
 
De Parochie De Bron is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie De Bron. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
secretaris 
1 lid 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_De_Bron.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie De Bron wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom 
Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.samenkerk.nl/de-bron. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_De_Bron.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 115.960 165.000 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 114.347 86.000 

Ontvangen collecten voor derden 1.757  

Overige bijdragen   

Incidentele baten 6.895 30.000 

Totaal baten 238.959 281.000 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 86.300 80.000 

Overig personeel 11.916 30.000 

Kerkelijke gebouwen 84.770 70.000 

Overige gebouwen 13.246 7.000 

Eredienst en pastoraal 13.670 22.000 

Beheer en administratie 16.745 34.000 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 36.603 33.000 

Rente lasten   

Incidentele lasten -70  

Totaal lasten 263.180 276.000 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -24.221 5.000 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Dongen_en_Klein_Dongen-Vaart.pdf 

ANBI publicatie Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart     
RSIN/Fiscaal nummer: 804396164     
 
Adresgegevens:   

Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart 
Hoge Ham 84  
5104 JK DONGEN 
0162 - 312 561 

 
E-mail: info@parochiedongen.nl 
Website: https://www.parochiedongen.nl 
 
De Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke 
Kerk in Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart wordt verwezen naar het Het 
beleidsplan van het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.parochiedongen.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Dongen_en_Klein_Dongen-Vaart.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 118.436 111.100 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 61.964 54.700 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen 86 200 

Incidentele baten 460  

Totaal baten 180.946 166.000 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 83.986 89.816 

Overig personeel 19.519 22.084 

Kerkelijke gebouwen 27.437 25.000 

Overige gebouwen 3.266 13.800 

Eredienst en pastoraal 6.850 14.300 

Beheer en administratie 21.789 21.300 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 33.011 31.200 

Rente lasten   

Incidentele lasten -9  

Totaal lasten 195.849 217.500 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -14.903 -51.500 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Bernardus_van_Clairvaux.pdf 

ANBI publicatie Parochie H. Bernardus van Clairvaux 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie H. Bernardus van Clairvaux     
RSIN/Fiscaal nummer: 823765842     
 
Adresgegevens:   

Parochie H. Bernardus van Clairvaux 
Markt 59  
4731 HN OUDENBOSCH 
0165 - 330 502 

 
E-mail: secretaris@bernardusparochie.nl 
Website: https://www.bernardusparochie.nl 
 
De Parochie H. Bernardus van Clairvaux is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Bernardus van Clairvaux. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
1 lid 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Bernardus van Clairvaux wordt verwezen naar het Het beleidsplan 
van het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.bernardusparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 231.633 260.000 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 166.607 137.500 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 398.240 397.500 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 94.513 134.000 

Overig personeel 37.716 16.000 

Kerkelijke gebouwen 243.803 296.500 

Overige gebouwen 21.182  

Eredienst en pastoraal 44.323 41.000 

Beheer en administratie 35.999 37.100 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 71.117 67.500 

Rente lasten  2.200 

Incidentele lasten 1.262  

Totaal lasten 549.915 594.300 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -151.675 -196.800 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Geest.pdf 

ANBI publicatie Parochie H. Geest 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie H. Geest     
RSIN/Fiscaal nummer: 2649354     
 
Adresgegevens:   

Parochie H. Geest 
Hoofdstraat 58  
5121 JG RIJEN 
0161 - 222 833 

 
E-mail: bestuur@parochieheiligegeest.nl 
Website: https://www.parochieheiligegeest.nl 
 
De Parochie H. Geest is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Geest. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Geest.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Geest wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom 
Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.parochieheiligegeest.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Geest.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 120.948 119.100 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 137.286 100.025 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 258.234 219.125 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 84.477 93.500 

Overig personeel 6.250 6.500 

Kerkelijke gebouwen 55.012 34.000 

Overige gebouwen 5.906 17.600 

Eredienst en pastoraal 13.234 17.050 

Beheer en administratie 12.922 18.350 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 40.162 37.470 

Rente lasten   

Incidentele lasten   

Totaal lasten 217.963 224.470 
 

  

Resultaat (baten - lasten) 40.271 -5.345 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Magdalena.pdf 

ANBI publicatie Parochie H. Maria Magdalena 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie H. Maria Magdalena     
RSIN/Fiscaal nummer: 825832949     
 
Adresgegevens:   

Parochie H. Maria Magdalena 
Markt 32  
4841 AC PRINSENBEEK 
076 - 541 22 31 

 
E-mail: info@parochiemariamagdalena.nl 
Website: https://www.parochiemariamagdalena.nl 
 
De Parochie H. Maria Magdalena is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Maria Magdalena. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Magdalena.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Maria Magdalena wordt verwezen naar het Het beleidsplan van 
het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.parochiemariamagdalena.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Magdalena.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 188.445 195.500 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 235.709 241.500 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 424.154 437.000 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 152.314 159.750 

Overig personeel 43.583 28.500 

Kerkelijke gebouwen 94.371 93.300 

Overige gebouwen 19.606 11.500 

Eredienst en pastoraal 27.617 40.200 

Beheer en administratie 40.615 40.750 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 62.171 63.000 

Rente lasten   

Incidentele lasten   

Totaal lasten 440.277 437.000 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -16.123  

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Sterre_der_Zee.pdf 

ANBI publicatie Parochie H. Maria Sterre der Zee 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie H. Maria Sterre der Zee     
RSIN/Fiscaal nummer: 823512514     
 
Adresgegevens:   

Parochie H. Maria Sterre der Zee 
Steenstraat 9  
4561 AR HULST 
0114 - 745 000 

 
E-mail: info@hmsdz.nl 
Website: https://www.rk-kerk-ozvl.nl 
 
De Parochie H. Maria Sterre der Zee is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Maria Sterre der Zee. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Sterre_der_Zee.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Maria Sterre der Zee wordt verwezen naar het Het beleidsplan 
van het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.rk-kerk-ozvl.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maria_Sterre_der_Zee.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 318.221 348.500 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 227.991 285.000 

Ontvangen collecten voor derden 1.229 0 

Overige bijdragen 53.168 0 

Incidentele baten 92.860 10.000 

Totaal baten 693.469 643.500 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 292.695 226.200 

Overig personeel 35.171 15.000 

Kerkelijke gebouwen 216.491 167.500 

Overige gebouwen 47.454 32.000 

Eredienst en pastoraal 57.009 73.000 

Beheer en administratie 31.151 41.000 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 91.918 105.500 

Rente lasten 0  

Incidentele lasten -5.790 0 

Totaal lasten 766.099 660.200 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -72.630 -16.700 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_H_Maximiliaan_Kolbe.pdf 

ANBI publicatie Parochie H. Maximiliaan Kolbe 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie H. Maximiliaan Kolbe     
RSIN/Fiscaal nummer: 824097671     
 
Adresgegevens:   

Parochie H. Maximiliaan Kolbe 
Mariaplein 1  
4834 XG BREDA 
076 - 887 61 93 

 
E-mail: biuro@pp-breda.nl 
Website: https://www.pp-breda.nl 
 
De Parochie H. Maximiliaan Kolbe is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Maximiliaan Kolbe. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
1 lid 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Maximiliaan Kolbe wordt verwezen naar het Het beleidsplan van 
het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.pp-breda.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 69.648 72.500 

Opbrengst bezittingen en beleggingen -419 15 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen 26.382 6.000 

Incidentele baten   

Totaal baten 95.611 78.515 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 64.698 42.000 

Overig personeel  7.000 

Kerkelijke gebouwen 9.460 25.720 

Overige gebouwen   

Eredienst en pastoraal   

Beheer en administratie 4.908 6.300 

Verplichte en vrljwillige bijdragen   

Rente lasten   

Incidentele lasten   

Totaal lasten 79.065 81.020 
 

  

Resultaat (baten - lasten) 16.545 -2.505 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_OLVrouw_in_het_Woud.pdf 

ANBI publicatie Parochie O.L.Vrouw in het Woud 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie O.L.Vrouw in het Woud     
RSIN/Fiscaal nummer: 2572734     
 
Adresgegevens:   

Parochie O.L.Vrouw in het Woud 
Torenplein 1-A  
4724 BX WOUW 
0165 - 302 323 

 
E-mail: kerkbestuurolv@samenkerk.nl 
Website: https://www.samenkerk.nl/onze-lieve-vrouw 
 
De Parochie O.L.Vrouw in het Woud is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie O.L.Vrouw in het Woud. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie O.L.Vrouw in het Woud wordt verwezen naar het Het beleidsplan 
van het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.samenkerk.nl/onze-lieve-
vrouw. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 87.005 91.500 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 132.435 114.000 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 219.440 205.500 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 48.126 65.000 

Overig personeel 1.824 5.500 

Kerkelijke gebouwen 71.964 61.000 

Overige gebouwen 37.866 45.000 

Eredienst en pastoraal 12.818 25.300 

Beheer en administratie 6.654 8.200 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 37.075 40.000 

Rente lasten  1.000 

Incidentele lasten 94  

Totaal lasten 216.421 251.000 
 

  

Resultaat (baten - lasten) 3.019 -45.500 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Sint_Jan_de_Doper.pdf 

ANBI publicatie Parochie Sint Jan de Doper 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie Sint Jan de Doper     
RSIN/Fiscaal nummer: 826152132     
 
Adresgegevens:   

Parochie Sint Jan de Doper 
Raadhuisstraat 4  
5131 AM ALPHEN NB 
013 - 508 12 15 

 
E-mail: info@sint-jan-de-doper.nl 
Website: https://www.sint-jan-de-doper.nl 
 
De Parochie Sint Jan de Doper is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
Deze parochie is per 1-1-2020 ontstaan uit de fusie van de Parochie H. Willibrordus, Alphen NB en de Parochie 
O.L.Vrouw van Bijstand, Baarle-Nassau en de Parochie H. Antonius Abt, Chaam en de Parochie Sint Petrus' 
Banden, Gilze en de Parochie H. Antonius 
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie Sint Jan de Doper. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie Sint Jan de Doper wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sint-jan-de-doper.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_Sint_Jan_de_Doper.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen  
 

Opbrengst bezittingen en beleggingen   

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten   
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten   

Overig personeel   

Kerkelijke gebouwen   

Overige gebouwen   

Eredienst en pastoraal   

Beheer en administratie   

Verplichte en vrljwillige bijdragen   

Rente lasten   

Incidentele lasten   

Totaal lasten   
 

  

Resultaat (baten - lasten)   

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_van_de_H_Familie.pdf 

ANBI publicatie Parochie van de H. Familie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Parochie van de H. Familie     
RSIN/Fiscaal nummer: 824195759     
 
Adresgegevens:   

Parochie van de H. Familie 
Ginnekenweg 331  
4835 ND BREDA 
076 - 533 54 30 

 
E-mail: info@parochieheiligefamilie.nl 
Website: https://www.parochieheiligefamilie.nl 
 
De Parochie van de H. Familie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in 
Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie van de H. Familie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
4 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_van_de_H_Familie.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Parochie van de H. Familie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.parochieheiligefamilie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Parochie_van_de_H_Familie.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 251.673 225.600 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 349.928 241.988 

Ontvangen collecten voor derden 4.009 5.000 

Overige bijdragen   

Incidentele baten 3.445 2.000 

Totaal baten 609.055 474.588 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 182.965 261.100 

Overig personeel 37.773 48.000 

Kerkelijke gebouwen 181.183 170.870 

Overige gebouwen 101.265 83.940 

Eredienst en pastoraal 35.376 40.900 

Beheer en administratie 25.708 38.100 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 76.400 106.000 

Rente lasten   

Incidentele lasten 8.986 500 

Totaal lasten 649.656 749.410 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -40.601 -274.822 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Annaparochie.pdf 

ANBI publicatie Sint Annaparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Sint Annaparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 823312185     
 
Adresgegevens:   

Sint Annaparochie 
Westdam 83  
4651 BE STEENBERGEN NB 
0167 - 561 671 

 
E-mail: par.secretariaat@sintannaparochie.com 
Website: https://www.sintannaparochie.com 
 
De Sint Annaparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Sint Annaparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Sint Annaparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom 
Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sintannaparochie.com. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 119.256 118.492 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 142.514 121.950 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen 215  

Incidentele baten   

Totaal baten 261.985 240.442 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 86.956 77.800 

Overig personeel 1.560 1.560 

Kerkelijke gebouwen 86.275 93.655 

Overige gebouwen 35.450 35.745 

Eredienst en pastoraal 16.740 26.941 

Beheer en administratie 11.424 13.640 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 39.876 37.600 

Rente lasten  1.915 

Incidentele lasten 390  

Totaal lasten 278.670 288.856 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -16.685 -48.414 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Christoffelparochie.pdf 

ANBI publicatie Sint Christoffelparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Sint Christoffelparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 820162978     
 
Adresgegevens:   

Sint Christoffelparochie 
Lindenlaantje 13  
4661 JK HALSTEREN 
0164 - 680 381 

 
E-mail: secretariaat@sint-christoffel.nl 
Website: https://www.sint-christoffel.nl 
 
De Sint Christoffelparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Sint Christoffelparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Sint Christoffelparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sint-christoffel.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 109.789 137.850 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 137.219 125.935 

Ontvangen collecten voor derden   

Overige bijdragen   

Incidentele baten -17.750  

Totaal baten 229.258 263.785 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 85.580 153.000 

Overig personeel 1.000 6.600 

Kerkelijke gebouwen 56.874 57.970 

Overige gebouwen 7.878 11.400 

Eredienst en pastoraal 31.530 28.215 

Beheer en administratie 7.445 10.410 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 34.972 39.300 

Rente lasten   

Incidentele lasten 807  

Totaal lasten 226.086 306.895 
 

  

Resultaat (baten - lasten) 3.172 -43.110 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf 

ANBI publicatie Sint Elisabethparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Sint Elisabethparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 823512496     
 
Adresgegevens:   

Sint Elisabethparochie 
Sint Jozeflaan 3  
4941 GP RAAMSDONKSVEER 
0162 - 511 551 

 
E-mail: secretaris@sintelisabethparochie.nl 
Website: https://www.sintelisabethparochie.nl 
 
De Sint Elisabethparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Sint Elisabethparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
1 lid 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Sint Elisabethparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sintelisabethparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Elisabethparochie.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 199.245 184.875 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 201.369 227.925 

Ontvangen collecten voor derden 3.600 4.050 

Overige bijdragen 1.905  

Incidentele baten 36  

Totaal baten 406.155 416.850 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 208.424 218.500 

Overig personeel 21.310 12.225 

Kerkelijke gebouwen 105.212 107.720 

Overige gebouwen 21.441 20.992 

Eredienst en pastoraal 25.448 16.525 

Beheer en administratie 30.085 31.180 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 72.702 70.250 

Rente lasten  12.850 

Incidentele lasten 171  

Totaal lasten 484.793 490.242 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -78.638 -73.392 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Franciscusparochie.pdf 

ANBI publicatie Sint Franciscusparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Sint Franciscusparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 825300344     
 
Adresgegevens:   

Sint Franciscusparochie 
Pastoor Bastiaansensingel 32  
4711 EC ST. WILLEBRORD 
0165 - 382 201 

 
E-mail: secretariaat@sintfranciscusparochie.nl 
Website: https://www.sintfranciscusparochie.nl 
 
De Sint Franciscusparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Sint Franciscusparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
3 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Franciscusparochie.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Sint Franciscusparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sintfranciscusparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Franciscusparochie.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 206.196 214.238 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 189.166 200.800 

Ontvangen collecten voor derden 1.780 4.100 

Overige bijdragen   

Incidentele baten 160  

Totaal baten 397.301 419.138 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 183.190 185.354 

Overig personeel 16.232 22.197 

Kerkelijke gebouwen 117.701 118.928 

Overige gebouwen 14.923 13.170 

Eredienst en pastoraal 36.807 42.330 

Beheer en administratie 23.442 22.755 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 69.586 69.592 

Rente lasten 248 1.921 

Incidentele lasten -143  

Totaal lasten 461.985 476.247 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -64.684 -57.109 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 



https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Norbertusparochie.pdf 

ANBI publicatie Sint Norbertusparochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Sint Norbertusparochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 823820312     
 
Adresgegevens:   

Sint Norbertusparochie 
Sint Josephstraat 2  
4702 CW ROOSENDAAL 
0165 - 534 667 

 
E-mail: secretaris@sint-norbertusparochie.nl 
Website: https://www.sint-norbertusparochie.nl 
 
De Sint Norbertusparochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
De Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Sint Norbertusparochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Norbertusparochie.pdf 

D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Sint Norbertusparochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.sint-norbertusparochie.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx


https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Sint_Norbertusparochie.pdf 

ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 214.051 189.750 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 92.963 61.100 

Ontvangen collecten voor derden 5.593 5.000 

Overige bijdragen   

Incidentele baten -11  

Totaal baten 312.597 255.850 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 190.305 83.620 

Overig personeel 16.393 19.600 

Kerkelijke gebouwen 149.986 157.470 

Overige gebouwen 3.824 3.000 

Eredienst en pastoraal 29.543 45.250 

Beheer en administratie 21.964 12.050 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 63.767 58.500 

Rente lasten   

Incidentele lasten   

Totaal lasten 475.783 379.490 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -163.186 -123.640 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 
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ANBI publicatie Vijf Heiligen Parochie 
 

A. Algemene gegevens 

 
Naam: Vijf Heiligen Parochie     
RSIN/Fiscaal nummer: 824098468     
 
Adresgegevens:   

Vijf Heiligen Parochie 
Kerkstraat 6  
4921 BB MADE 
0162 - 682 303 

 
E-mail: info@naardekerk.nl 
Website: https://www.naardekerk.nl 
 
De Vijf Heiligen Parochie is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De 
Parochie is een deel van het bisdom Breda.  
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen 
als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Vijf Heiligen Parochie. 
 

B. Samenstelling bestuur 

 
De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke 
ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. 
Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur 
van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en 
hoe zij met elkaar samenwerken.  
 
Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie 
toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft 
het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het 
bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het 
kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor deze 
Parochie bestaat het bestuur uit: 

voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
2 leden 
 

 
C. Doelstelling/visie 

 
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap 
van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag 
van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.  
 
 
De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk 
binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, 
diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: 
gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.  
 

http://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
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D. Beleidsplan 

 
Voor wat betreft het beleid van de Vijf Heiligen Parochie wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het 
bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl.  
 
 

E. Beloningsbeleid 

 
De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij 
recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale 
beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.  
 

F. Verslag Activiteiten 

 
De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan 
kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden 
aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw.  
 
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. 
Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere 
plaatselijke activiteiten.  
 
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website https://www.naardekerk.nl. 
 

G. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers 
verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden 
plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de 
voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 

http://www.bisdombreda.nl/
https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
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ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van 
de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Baten en Lasten Parochie Jaarrekening 
2021 

€ 

Begroting 
2022 

€ 
Baten  

 

Bijdragen parochianen 115.505 127.000 

Opbrengst bezittingen en beleggingen 106.480 91.000 

Ontvangen collecten voor derden 3.235  

Overige bijdragen   

Incidentele baten   

Totaal baten 225.220 218.000 
 

  

Lasten   

Pastorale beroepskrachten 77.201 125.200 

Overig personeel 25.306 5.000 

Kerkelijke gebouwen 63.218 35.000 

Overige gebouwen 10.034  

Eredienst en pastoraal 12.247 16.750 

Beheer en administratie 25.378 20.000 

Verplichte en vrljwillige bijdragen 40.856 35.300 

Rente lasten  2.500 

Incidentele lasten 83  

Totaal lasten 254.323 239.750 
 

  

Resultaat (baten - lasten) -29.103 -21.750 

 
Toelichting 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 
activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk 
van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, 
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen 
overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een 
specifiek project.  
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium 
voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de 
ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het 
houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de 
eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan 
vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke 
bezittingen. 
 


