Vaste Vrijwillige Bijdrage 2017 / 2018

Beste leden van de Proosdijgemeente,
Net voor de zomervakantie bent u in Proosdijberichten al geïnformeerd over de financiële situatie van onze
gemeente. In deze brief willen wij nader ingaan op de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB). Als kerk zijn we bijna
volledig afhankelijk van de VVB die bijgedragen wordt door de gemeenteleden. Helaas moeten we constateren
dat de inkomsten die via de VVB binnen komen niet meelopen met de kosten van onze gemeente.

Huidige financiële situatie
Jaarlijks stijgen de kosten van de gemeente omdat de salarissen van onze predikanten en kerkelijk werker
stijgen met inflatie en periodieke verhogingen. Daarnaast zien we een extra stijging van de exploitatielasten
van onze kerk per lid van de gemeente door de splitsing van de Proosdij en de Pelgrim. Met minder
gemeenteleden moeten we de kosten voor het verwarmen en in stand houden van de kerk bekostigen.
Om de kerkelijke lasten te kunnen dragen dient een belijdend lid gemiddeld ongeveer €36 per maand bij te
dragen en een dooplid €5 per maand. Op dit moment wordt door belijdende leden gemiddeld €33 per maand
bijgedragen. Dit zorgt voor een tekort van ca. 10% aan inkomsten. Voor gemeenteleden met een laag inkomen
kan de gemiddelde bijdrage teveel zijn, leden met een goed inkomen kunnen wellicht meer missen dan het
gemiddelde. We willen graag alle leden oproepen om na te denken of er financieel ruimte is om meer bij te
dragen aan onze gemeente om gezamenlijk de kosten te dragen.
Wilt u meer inzicht in de financiën van de afgelopen jaren en de begroting van 2017? Via de website van de
Proosdij http://www.proosdijkerk.nl/over-ons/anbi kunt u de meest recente jaarrekening en de begroting
vinden.

Renovatie kerkgebouw
Naast de reguliere jaarlijkse begroting en de financiën van onze gemeente is de Commissie van Beheer ook
bezig met het ontwikkelen van een programma van eisen en een ontwerp voor de renovatie van ons
kerkgebouw. Het komend seizoen zullen wij u het uitgewerkte plan ter commentaar voorleggen. Dit
programma dient in financiële zin nog nader te worden uitgewerkt. De kosten die deze renovatie met zich mee
zal brengen zijn daarom ook nog niet voorzien in de oproep voor de verhoging van de VVB.

Opgave VVB 2017 / 2018
Om beter inzicht te krijgen in de verwachte VVB bijdrage van onze gemeenteleden, willen we graag van alle
belijdende leden een opgave ontvangen van uw bijdrage voor 2017 en 2018, ook als uw bijdrage gelijk blijft. Op
deze manier kunnen we een betrouwbare begroting maken en onze uitgaven afstemmen op de verwachte
inkomsten. Voor uw opgave is een formulier bijgevoegd, maar deze is ook te downloaden via
http://www.proosdijkerk.nl/over-ons/anbi.

Uw bijdrage ontvangen wij bij voorkeur maandelijks, omdat onze uitgaven ook veelal maandelijks zijn. Het
vaste rekeningnummer voor de bijdrage is NL 80 INGB 0000 9133 87. U kunt uw bijdrage op 2 manieren aan
ons overmaken:
1.

2.

Incasso: u machtigt de kerk om de VVB van uw rekening af te schrijven. Voor betaling per incasso moet u
het bijgevoegde machtigingsformulier invullen. Ook als u al een machtiging tot incasso heeft afgegeven
verzoeken wij u vriendelijk dit nieuwe formulier in te vullen. Het eerdere formulier dat u ingevuld heeft
voldoet namelijk niet meer aan de nieuwste SEPA-eisen die de bank stelt aan een incassoformulier.
Periodiek overboeken: u zorgt zelf voor de overboeking van uw VVB via internetbankieren.

Mogen wij u vragen om biddend te overwegen wat uw bijdrage voor dit jaar mag zijn. Voor de een zal dat
gezien zijn/haar inkomen meer, voor de ander minder zijn dan de genoemde kosten. Mocht u onvoorzien uw
toegezegde bijdrage niet meer kunnen opbrengen dan is het uiteraard mogelijk om de bijdrage te verlagen.

Formulieren inleveren
Van alle belijdende leden verwachten wij het formulier VVB 2017-2018 uiterlijk 1 oktober a.s. retour. Als u kiest
voor een incasso dient u ook het machtigingsformulier volledig in te vullen en te ondertekenen. U kunt de
formulieren op verschillende manieren inleveren:




Inscannen en via e-mail toesturen aan penningmeester@ngkede.nl
In de brievenbus van de kerk aan de Veenderweg deponeren (o.v.v. VVB)
Via post toesturen of langsbrengen bij de penningmeester: Arthur van Schendellaan 25, 6711 DB Ede

Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 1 oktober uw formulier via één van bovengenoemde opties in te
leveren.

De fiscale mogelijkheden benutten
Zoals u wellicht weet zijn giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar. Voor normale giften geldt een drempelbedrag
van 1% en een plafond van 10% van het belastbaar inkomen. Dit bedrag is echter niet van toepassing indien u
een periodieke gift vastlegt. Hier is tegenwoordig geen notaris meer voor nodig, een schriftelijke verklaring is
voldoende. Voorwaarde is wel dat u uw bijdrage voor minimaal 5 jaar moet vastleggen. Meer informatie kunt u
vinden op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl, maar ook op onze website staat een
voorbeeldovereenkomst. Bij eventuele vragen kunt u ook contact opnemen met de penningmeester, Annemiek
Schuitemaker-Blijdorp (06-16367362 of penningmeester@ngkede.nl).

Met vriendelijke groet,

Namens de Commissie van Beheer,
Annemiek Schuitemaker, penningmeester
Auke Nutma, voorzitter

