
Failliet? Nee... Maar.... 

Aan het einde van elk jaar wordt er het een en ander verlangd van de penningmeester van een 
parochiebestuur. In een “normaal” jaar gaat het dan om het organiseren van de actie kerkbalans en het 
opstellen van een begroting. Dit jaar speelt daarbij ook de berichtgeving over de (financiële) gevolgen van 
de gesloten kerken een rol. 

In januari zal bij velen van onze parochianen weer de jaarlijkse enveloppe voor de kerkbalans op de mat 
vallen. Daarin zal onder andere een brief zitten van onze waarnemend pastoor, vicaris Cornelissen. In die 
brief zijn een aantal grafieken opgenomen die laten zien hoe we er als parochie nu voor staan. In de brief is 
geen ruimte voor een toelichting op die grafieken. Die ruimte is hier wel en daar wil ik graag gebruik van 
maken. En dan met name gericht op het onderstaande figuur waarin duidelijk wordt hoe de uitgaven en de 
inkomsten de laatste jaren zich hebben ontwikkeld. 

 

 

 

Een parochie probeert elk jaar te werken met een sluitende exploitatie: het is ons streven om niet meer uit 
te geven dan dat er binnen komt. Want als dat te vaak en te lang achter elkaar zou gebeuren komt het 
moment in zicht waarop alle reserves, de spaarcenten die in het verleden door acties bij elkaar zijn 
geschraapt, uitgeput zullen raken. In de bovenstaande grafiek worden een aantal zaken duidelijk. Ten 
eerste nemen sinds 2013 de uitgaven elk jaar af. Waren die vier jaar geleden nog 1.2 miljoen elk jaar, door 
aanpassingen in ons beleid zal het totaal van de uitgaven in 2016 nog  ongeveer 0.8 miljoen zijn. 

Helaas moeten we constateren dat de inkomsten vanaf 2013 niet gelijk zijn gebleven. Dit jaar, als 
onvermijdelijk en ingecalculeerd gevolg van het sluiten van een aantal van onze kerken, blijven de 
inkomsten achter. Verwacht wordt dan ook dat het verlies in 2015 weer rond de 200.000 euro zal komen te 
liggen.  

Maar het goede nieuws is te vinden in de begroting voor 2016. De uitgaven in 2016 zullen lager zijn dan in 
de vorige jaren, vooral doordat de kosten van de gebouwen veel lager zijn. Ook zijn er minder mensen in 
dienst. Maar het belangrijkste verschil met de eerdere jaren is de verwachte stijging van de inkomsten. 
Deze trendbreuk in de tot nu toe dalende lijn van de inkomsten komt voort uit het inkomen dat we zullen 
weten te genereren door de opbrengsten van verkochte (kerk)gebouwen. We gaan er van uit dat we de 
gesloten kerken verkopen. Dit ondanks het feit dat een enkeling bezwaar heeft aangetekend tegen het 
decreet van de Aartsbisschop om de Maria Koninginkerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken. De 



Aartsbisschop heeft het bezwaar beargumenteerd verworpen. Echter de bezwaarmaker heeft een beroep 
op “Rome” gedaan en het kan even duren voor dat “Rome” een uitspraak doet.  

Als parochie zullen we de opbrengsten uit verkoop op een verstandige manier beleggen.  Onze 
aartsbisschop heeft daartoe een beleggingsfonds in het leven geroepen. De deelnemende parochies 
krijgen een gegarandeerde uitkering die weliswaar niet zo hoog is als we tien jaar geleden gewend waren. 
Maar het gegarandeerde rendement is in ieder geval wel een stuk hoger dan wat een “gewone” 
spaarrekening oplevert.  

Door de verminderde uitgaven en de stijging van de inkomsten zal het verlies in 2016 een heel stuk lager 
komen te liggen dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. Maar ik kan het niet mooier maken dan het 
is: een verlies zal er ook in 2016 nog steeds zijn. Dat betekent dat we er alles aan zullen moeten doen om 
tegenvallers te voorkomen. Het niet kunnen verkopen van de gesloten kerken -bijvoorbeeld als gevolg van 
de beroepsprocedure door de enkele parochiaan- zou een dramatisch gevolg kunnen hebben voor de 
financiële resultaten aan het einde van 2016. Natuurlijk zullen we wel proberen om de inkomsten op peil te 
houden. Zo zullen de kerkelijke tarieven voor het eerst sinds 2013 weer worden verhoogd. Ook zoeken we 
naar verantwoorde manieren om de uitgaven (nog) verder terug te brengen. Een van de mogelijkheden die 
er zijn op dat vlak is doorgaan met het beleid dat uitgaat van het verkopen van de stenen (dus gebouwen) 
die in ons bezit zijn. Het recent opgestelde meer jaren onderhouds programma laat namelijk zien dat we de 
komende 6 jaren bijna 3 miljoen euro zouden moeten investeren in al die gebouwen. Dit alleen maar om 
het onderhoud op peil te houden. Dergelijke bedragen kunnen nooit uit de jaarlijkse exploitatie opgebracht 
worden.  

Al met al zullen we de komende jaren alle zeilen bij moeten blijven zetten om de voortgang van onze 
parochie te kunnen garanderen. De patiënt is aan de beterende hand maar is duidelijk nog niet gezond 
genoeg om zonder jas buiten te gaan lopen. Financiële tegenvallers kunnen we met ons allen zeker niet 
gebruiken. Om structureel een gezond huishoudboekje te kunnen laten zien moeten we onze vaste 
bronnen van inkomsten bewaken, de nieuwe inkomsten bronnen veilig stellen en uitgaven die niets te 
maken hebben met het pastorale werk van onze parochie zo veel mogelijk voorkomen. Als we dat allemaal 
samen voor elkaar krijgen zullen ook de komende generaties nog wel in Zuid-west Salland naar de kerk 
kunnen blijven gaan. Dus met elkaar de schouders er onder en we zullen een vitale parochiegemeenschap 
blijven behouden. 
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