Aan: geadresseerde,
Betreft : Verzoek om een bijdrage in verband met de jaarlijkse actie Kerkbalans
Rotterdam, januari 2018
Beste parochiaan en vriend(in) van Het Steiger,
Ieder jaar vraagt het kerkbestuur aan u om een bijdrage tijdens de actie Kerkbalans. De parochie van
de Citykerk Het Steiger is opgegaan in de Johannesparochie waarin vier voormalige parochies
samenwerken. Deze samenvoeging had tot gevolg dat ook de geldstromen van de voormalige
parochies samengevoegd werden en het niet meer helemaal duidelijk was in welke mate een
bijdrage leidt tot activiteiten in Het Steiger en instandhouding van de locatie. De Kerkbalansbrief is
daarom dit jaar iets anders opgesteld waarbij wij proberen u te informeren wat er met uw bijdrage
gebeurt in Het Steiger.
Met deze Kerkbalans brief proberen wij u meer inzicht te geven is als parochiaan of vriend(in) van
Het Steiger welke uitgaven er gedaan worden en welke inkomsten daar tegenover staan:
Uitgaven aan het gebouw
Het kerkgebouw is in gebruik genomen in 1960 en net als bij veel gebouwen uit die tijd moet er
onderhoud worden gepleegd. Hiervoor is een onderhoudsplan opgesteld. In het plan is het
achterstallige en het regulier onderhoud uitgewerkt. Omdat Het Steiger Rijksmonument is, hebben
wij een subsidieaanvraag gedaan. Deze is toegewezen, waardoor wij van 2018 t/m 2023 een subsidie
ontvangen van 50% van de onderhoudskosten die gemaakt worden. De resterende uitgaven moeten
zelf gefinancierd worden. Als eerste staat voor 2018 de renovatie van de riolering in de planning.
Energie
Een andere grote kostenpost is de verwarming. Het gebouw stamt uit een tijd waarin kennis en
gebruik van isolatie niet hetzelfde zijn als vandaag de dag. Hoewel we zuinig met het energiegebruik
om proberen te gaan, zijn, met name in de winter, de energiekosten hoog. Bij de renovatie wordt,
waar mogelijk, meer energiezuinig gerenoveerd.
Voorgangers
Het Steiger maakt gebruik van voorgangers van de federatie Rotterdam Rechter Maasoever en van
gastvoorgangers. De federatie belast hiervoor een deel van de kosten door. Hiervoor worden, naast
het voorgaan in het weekend de pastorale werkzaamheden verricht, de gastvoorgangers krijgen een
vergoeding voor het voorbereiden van de preek en het voorgaan.

Ontvangsten
Naast de uitgaven die hierboven zijn beschreven, ontvangt Het Steiger gelden uit de volgende
bronnen:
 Verhuur van het voormalige parochiehuis in Hang 19
 Verhuur van de kerk of de dagkerk
 Collectes die tijdens vieringen gehouden worden
 Kaarsengeld en bijdragen in verband met een overlijden of doop
 De Rijksbijdrage voor instandhouding van het Steiger als Rijksmonument
 De jaarlijkse actie Kerkbalans
Zoals hierboven blijkt probeert het parochiebestuur Het Steiger in stand te houden door gebruik te
maken van meerdere inkomsten bronnen. Toch zijn de uitgaven hoger dan de inkomsten zoals uit het
overzicht hieronder blijkt:
(Voorlopige) cijfers
Uitgaven
2017
Begroot 2018
Onderhoud aan het gebouw
€
60.000
€
60.000
Verzekeringen
€
8.000
€
8.000
Energiekosten
€
22.000
€
23.000
Voorgangers
€
40.000
€
42.000
Kosten eredienst en andere activiteiten
€
11.000 +
€
11.000 +
€
141.000
€ 144.000
Ontvangsten
Verhuur Hang 19
Overige verhuur
Collectes etc
Rijksbijdrage
Kerkbalans

€
€
€
€
€
€

46.000
22.000
26.000
0.000
17.000
111.000

+

€
€
€
€
€
€

46.000
22.000
25.000
17.450
17.000 +
127.450

Verzoek bijdrage Kerkbalans
De jaarcijfers over 2017 zijn nog niet officieel opgemaakt en vastgesteld en daarnaast is het niet voor
alle posten mogelijk een duidelijke toewijzing te doen (de afdraacht aan het Bisdom is bijvoorbeeld
uit het overzicht gehouden). Het is echter duidelijk dat er sprake zal zijn van een tekort. Het tekort
over 2017 zal worden gedekt uit de aanwezige reserves, maar het is duidelijk dat deze situatie niet
houdbaar is op de lange termijn. Om het Steiger in stand te houden als een mooie plek waar velen
inspiratie en spiritualiteit kunnen beleven, hopen wij dat u dit jaar een hogere bijdrage wilt geven
middels deze actie Kerkbalans dan vorig jaar. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer
NL64INGB0000639165 t.n.v. R.K. Kerkbestuur H. Dominicus.
Hopend op een positieve reactie,
Met vriendelijke groet,

C.F.A. van Wesenbeeck
penningmeester Johannesparochie

P.J.J. Sprenger
lid beheercommissie het Steiger

