
ANBI informatie 
 

 

Parochie H. Augustinus   Contact:  secretariaat: tel.  073-5112215 
Pastoriestraat 15      Pastoriestraat 15 
5251 BB  Vlijmen      5251 BB Vlijmen 
 
RSIN:  8241.53.327     
KvK:   74879863 
 

Wie zijn wij 
De parochie H. Augustinus is op 1 maart 2015 opgericht. De parochie is een fusie van vier 
voormalige parochies: Goddelijke Voorzienigheid (Vliedberg), H. Johannes Geboorte 
(Nieuwkuijk), H. Lambertus (Haarsteeg) en St. Jan Geboorte (Vlijmen). De parochie H. 
Augustinus behoort tot het bisdom ’s Hertogenbosch. 
 

Waar staan wij voor (visie) 
Wie we willen zijn als "nieuwe parochie" wordt kernachtig weergegeven via het logo; een 
logo dat de verbeelding wil prikkelen en dat in die zin een open verhaal voorstaat, maar 
tevens ook een logo dat enkele onmiskenbare contouren aangeeft waarbinnen het 
parochiegebeuren gestalte krijgt. 
Zo staan de vier kleurige blokjes voor de vier genoemde gemeenschappen. Ieder heeft zijn 
eigen kleur maar samen vormen ze een kleurig palet. In de uitsparing tussen de blokjes 
herkennen we een kruis, hét symbool van het gezamenlijke geloof in Christus die ons bindt. 
Hij is de bron van eenheid. 
Ook al zijn de vier kleuren wat terughoudend, het hart in het midden is rood, vurig. Het is 
open; we willen immers een open gemeenschap zijn waar iedereen welkom is. 
Vooral willen we een hartelijke gemeenschap zijn. Hart hebben voor elkaar vanuit de 
inspiratie van Gods Woord. Was dat ook niet het leidmotief van Augustinus die overigens 
niet zonder reden met een hart wordt afgebeeld. In zijn 'confessiones' schrijft de kerkvader 
van de vierde eeuw: "Gij zult ons hart met Uw liefde als met pijlen doorschieten en Uw 
woorden zullen ons innerlijk doordringen." 
Vanuit Gods Woord dat Augustinus heeft gegrepen en gevormd, probeerde hij gemeenschap 
te vormen en zo het evangelie handen en voeten te geven. Ook wij willen dat doen, anno nu. 
 

Hoe doen we dat 
We maken werk van de kerntaken van het samen kerk-zijn. Daarbij gaat het om de drie 
dimensies van ons christen-zijn: het leren, het vieren, het dienen; of anders gezegd: de 
catechese, de liturgie en de diaconie. 
Daarbij willen we oog hebben voor coherentie en continuïteit waardoor een levendige 
parochiegemeenschap ontstaat. Dat dit vandaag geen vanzelfsprekendheid is, zal voor 
iedereen duidelijk zijn. 
 
Voorgaande passages zijn ontleend aan de pastorale beleidsnota 2019-2020. De gehele tekst 
van de pastorale beleidsnota treft U aan op de website. 



Bestuur 

Om de genoemde dimensies van ons christen-zijn uit te kunnen dragen beschikt de parochie 
H. Augustinus over een organisatie met een enthousiast pastoraal team, vele parochianen en 
honderden vrijwilligers, die samen een gevarieerd programma bieden van catechese, liturgie 
en diaconie. De vele vrijwilligers zijn georganiseerd in werkgroepen, die diverse taken 
hebben, zoals onderhoudstaken, gastvrouwen-functies of het afleggen van bezoeken e.d.  
Dit alles is gericht op de coherentie en continuïteit zoals hierboven aangeduid. 
 
Het geheel wordt gecoördineerd door het kerkbestuur, waarvan de pastoor formeel de 
voorzitter is. Voorts bestaat het bestuur uit een vicevoorzitter, een secretaris, een 
penningmeester en enkele leden. Alle leden van het bestuur, behoudens de pastoor als 
voorzitter, verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd. De pastoor is aangesteld door het 
bisdom en wordt beloond volgens de richtlijnen van het bisdom. De leden van het bestuur 
zijn benoemd door de bisschop. 
 
Hoewel kerkgenootschappen de namen van de bestuursleden niet hoeven te publiceren  
verwijzen wij U voor de actuele samenstelling van het bestuur naar de website, onderdeel 
bestuur. 
 

Middelen 
Voor het uitvoeren van de doelstellingen zijn financiële middelen beschikbaar, die door het 
kerkbestuur in opdracht van het bisdom worden beheerd ten gunste van de parochie. De 
middelen worden bijeengebracht door parochianen, dmv kerkbijdragen, collectes, stipendia 
e.d. en dmv opbrengsten van bezittingen, zoals huur en beleggingsopbrengsten. 
Daarnaast kan iedereen een bijdrage leveren aan de parochie dmv een schenking of legaat. 
Iedere parochie in Nederland is per 1 januari 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling 

(ANBI). De ANBI-status brengt voordelen met zich mee. Een ANBI-instelling is namelijk 

vrijgesteld van successierecht bij nalatenschappen en vrijgesteld van schenkingsrecht bij 

schenkingen en giften. Bovendien kan degene, die een schenking of een gift doet aan een 

ANBI-instelling het bedrag van zijn schenking of gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting. Er 

is daarbij een verschil tussen een periodieke schenking of gift en een gewone schenking of 

gift. Bij een periodieke schenking of gift geldt geen drempel voor de aftrek voor de 

inkomstenbelasting, bij een gewone schenking of gift geldt een drempel voor 

belastingaftrek. 

Parochies hebben voor de ANBI-status een groepsbeschikking gekregen. Dat is gebeurd voor 
de kerkgenootschappen in Nederland, die aangesloten zijn bij het Interkerkelijk Contact in 
Overheidszaken. Voor het R.K. Kerkgenootschap en al zijn zelfstandige onderdelen geldt de 
groepsbeschikking van 30 november 2007 ten name van de Bisschoppenconferentie van de 
Rooms Katholieke Kerkprovincie te Utrecht. Een parochie is een zelfstandig onderdeel van 
het RK. kerkgenootschap en valt daardoor onder deze groepsbeschikking. 
 

 
Financiële verantwoording 
Onderstaand geven wij een financiële verantwoording over de jaren 2017 t/m 2019. Het 
betreft de staat van baten en lasten.  



Uit de cijfers blijkt dat in de verslagjaren helaas een negatief resultaat werd behaald. Onder 
de tabel geven we nog een korte toelichting. 

 

 

 
Toelichting 
Parochies hebben de laatste jaren te maken met afnemende inkomsten en toenemende 
kosten. Zo ook de parochie H. Augustinus. Met name het onderhoud van de kerkgebouwen 
en de andere pastorale gebouwen vragen veel financiële middelen. Daartoe wordt elk jaar 
een flinke dotatie aan de voorziening voor onderhoud toegevoegd ten laste van de 
exploitatie. Deze dotatie is verwerkt in de post “kosten onroerend goed” en bedroeg in 2019 
€ 187.195,-. In 2018 was deze post € 115.400. Jaarlijks onderhoud kan vervolgens ten laste 
worden gebracht van de opgebouwde voorziening. 
 
Beheerskosten betreffen de kosten van administratie, druk- en kopieerwerk, telefoon, 
website, automatisering, bestuurskosten, representatie en uitbesteding. Op deze post is in 
2019 een flinke besparing gerealiseerd, o.a. door meer taken in eigen beheer te doen. 
 
De bijdragen van parochianen bestaan uit kerkbijdragen, collectes, stipendia (inkomsten uit 
kerkelijke vieringen, zoals doop, vormsel, huwelijk, uitvaarten). Om de vieringen mogelijk te 
maken worden er kosten gemaakt. Deze zijn verantwoord onder ‘kosten pastoraal’. 
 
Opbrengst uit bezittingen betreft huuropbrengsten en opbrengsten uit beleggingen en 
rente. In deze post zijn ook de waardeverschillen van de beleggingen begrepen.  

Bedragen in €  2019 2018 2017 

    

BATEN    

Bijdragen parochianen 132.565 148.306 146.875 

Opbrengst uit bezittingen en beleggingen 176.437 71.799 114.727 
- Waarvan koerseffect 54.603 -45.959 3.534 

Incidentele baten 10 49 12 

Nadelig saldo 152.602 218.329 160.248 

TOTAAL 461.614 438.483 421.862 

    

LASTEN    

Persoonskosten 85.486 90.480 92.859 

Kosten onroerend goed 281.341 215.100 192.032 
- Waarvan dotatie voorziening onderhoud 187.195 115.400 102.712 

Kosten eredienst 32.872 34.132 33.183 

Kosten pastoraal 14.899 14.332 9.755 

Verplichte en vrijwillige bijdragen 20.914 34.696 36.006 

Beheerskosten 23.445 49.774 52.918 

Incidentele lasten 2.657 -31 5.109 

Voordelig saldo    

TOTAAL 461.614 438.483 421.862 



 
Het kerkbestuur voelt zich verantwoordelijk voor het streven naar een sluitende of positieve 
jaarrekening. Daarbij ligt de focus de komende jaren vooral op beperking van de (grootste) 
kostenposten in de jaarrekening. 


