Financiële informatie over de Christengemeenschap Eindhoven

Door onze bijdrage (financieel en in natura) drukken wij onze wil uit dat de
Christengemeenschap blijft voortbestaan!
Financieel is de Christengemeenschap volledig afhankelijk van bijdragen, collecten en
giften van individuen. Subsidies van de overheid krijgt de kerk niet.

Inkomsten
De belangrijkste pijler onder de financiën van de Christengemeenschap Eindhoven is
de regelmatige bijdrage van onze leden en belangstellenden. De leden hebben zichzelf
verplicht om bij te dragen naar vermogen. Hierdoor werd in 2017 ongeveer 66% van
de begroting bij elkaar gebracht. De belangstellenden kunnen hun bijdrage bepalen aan
de hand van het belang dat zij toekennen aan de Christengemeenschap in hun leven. Zij
zorgden in 2017 voor ongeveer 11% van de jaarlijkse inkomsten.
De overige inkomsten komen voornamelijk van schenkingen naar aanleiding van de
sacramenten (doop, jeugdwijding, huwelijkswijding, stervenswijding) en de collectes

na de mensenwijdingsdienst. De begroting wordt verder aangevuld door legaten,
activiteiten, boekenverkoop en incidentele acties.
De gemiddelde bijdrage per lid was in 2017 ongeveer € 39,- per maand. Per
belangstellende was dat ongeveer € 6,- per maand.

Uitgaven
Het levensonderhoud van onze geestelijke drukt niet rechtstreeks op de begroting. Alle
gemeenten in het Nederlandse taalgebied storten volgens een bepaalde verdeelsleutel
een bedrag in de zogenaamde Toelagenkas, en vanuit deze kas ontvangen alle
geestelijken een inkomen naar behoefte. Op deze manier kunnen de lasten voor de
gemeenten aangepast worden aan hun draagkracht.
Het zal weinig verwondering wekken dat een groot deel van ons budget (ongeveer
58 %) naar de Toelagenkas gaat.Verder wordt 7% besteed aan beroepskosten,
vakantiegeld en vervanging van de geestelijke. Ongeveer 13% gaat naar het
overkoepelende werk van de landelijke en internationale organisatie. De gemeentepost
en de exploitatie van het kerkgebouw vragen elk ongeveer 7% van het budget. De
overige posten zijn uitgaven aan sacramentele benodigdheden, boeken, huishouden,
rente van de bouwlening, activiteiten, en dergelijke. (Cijfers gebaseerd op de
werkelijke uitgaven van 2017.)

Bijdragen in natura
Heel veel mensen in de gemeente leveren als vrijwilliger ook een belangrijke bijdrage
in natura. De taakgroepenfolder is daar het levende bewijs van. Deze bijdragen zijn net
zo essentieel als de financiële bijdragen – denk maar eens aan de gigantische
kostenpost dat dit zou toevoegen aan de begroting, als alle vrijwilligersuren tegen het
minimumloon zouden moeten worden vergoed!
Het is echter in het algemeen niet zo dat een bijdrage in natura de financiële bijdrage
vervangt. Beide zijn nodig!

Richtbedragen
Het bestuur van de gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om geen vast “tarief” te
noemen voor de sacramenten en andere activiteiten zoals de zondagsdienst voor de
kinderen, want we gaan ervan uit dat deze cultische handelingen voor iedereen
toegankelijk moeten zijn.

Iemands persoonlijke financiële positie mag nooit een belemmering vormen voor
deelname.
Maar veel mensen blijken toch een behoefte te hebben aan een “richtbedrag”. De
onderstaande tabel komt hieraan tegemoet.
Gemiddelde bijdrage als lid

€ 39,- per maand *

Gemiddelde bijdrage als belangstellende

€ 6,- per maand *

Minimum bijdrage voor ontvangst
Gemeentebericht, In Beweging
en andere gemeentepost

€ 40,- per jaar

Doop

€ 200,-

Jeugdwijding

€ 200,-

Huwelijkswijding

€ 600,-

Stervenswijding, stervensbegeleiding
en andere activiteiten rond de uitvaart

€ 850,- **

Deelname aan de zondagsdienst voor de
kinderen, godsdienstlessen

€ 75,- per gezin per jaar

Gebruik van de gemeenschapsruimte

€ 50,- per dagdeel plus € 1,- per
persoon voor koffie en thee

*

Door het “gemiddelde” te noemen i.p.v. een “richtbedrag”, leg ik de
verantwoordelijkheid voor alle relevante overwegingen bij de schenker zelf in
plaats van bij het bestuur. Mijns inziens PRECIES DAAR WAAR HET HOORT!
Waarbij het vanzelfsprekend is dat er een “korting” geldt als twee schenkers tot
hetzelfde huishouden behoren...
Iedere schenker kan - en mag en móét - zelf beoordelen waar hij of zij staat t.o.v.
dit gemiddelde, en hoe het aanwezig zijn van TWEE schenkers in één huishouden
mee moet wegen.
M.a.w., voor het bepalen van een persoonlijke (of gezamenlijke) bijdrage:
- Neem kennis van deze gemiddelde bedragen
- Beoordeel jullie eigen positie ten opzichte van dit gemiddelde
- Houd rekening met een “korting” voor twee leden op één adres
- Neem ook alle andere relevante persoonlijke omstandigheden mee
Dit bedrag geldt voor 2017. Hoe een lid of belangstellende dit gemiddelde
gebruikt om zijn/haar bijdrage te bepalen wordt aan de persoon zelf overgelaten.
Maar er zijn natuurlijk mensen die door omstandigheden zich het bedrag waar ze

zich verantwoordelijk voor voelen, niet kunnen veroorloven. Daarom is het
bepaald niet verkeerd om méér te schenken dan het bedrag waar je op uit komt
d.m.v. bovenstaande overwegingen, als de persoonlijke omstandigheden het
toelaten en als het persoonlijke verantwoordelijkheidsgevoel het motiveert.
**

Voor de uitvaartverzekering kan een factuur verstrekt worden. Neem hiervoor
contact op met de penningmeester.

Tot op zekere hoogte worden de “richtbedragen” voor de sacramenten eenvoudigweg
bepaald door de uren die de geestelijke en de ondersteunende vrijwilligers besteden aan
de genoemde activiteit. Als deze uren in een specifieke situatie duidelijk buiten het
gemiddelde vallen, dan is een aanpassing van het richtbedrag aan de orde.
De reguliere bijdrage als lid of belangstellende draagt bij aan het algemeen
voortbestaan van de Christengemeenschap. En vervangt in principe dus niet de bijdrage
voor een sacrament of andere cultische handeling. Ook hier is het persoonlijk
verantwoordelijkheidsgevoel sturend.

Zakelijke informatie
De Christengemeenschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenkingen mogen daarom afgetrokken worden (boven een drempel) van de
inkomsten.
Periodieke schenkingen voor een minimum van vijf jaar mogen onbeperkt worden
afgetrokken. Hiertoe moet een formulier ingevuld en ondertekend worden. Neem
contact op met de penningmeester.
Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekening nr.
NL25 TRIO 0391 1913 73
t.n.v. De Christengemeenschap, gemeente Eindhoven
te Veldhoven
Fred Heutink, penningmeester
Gen. Cronjéstraat 14
5642 MJ Eindhoven
040-2814750
f.heutink@on.nl

