Extra informatieblad inzake Nieuw Kerkgebouw – november 2008

Indicatietabellen
Op 19 november jongstleden was er de
gemeenteavond met als onderwerp de
nieuwe 'gemeentestructuur'.
Zoals vooraf aangekondigd, konden op die
avond ook nog vragen gesteld worden met
betrekking tot de 'gebouwen en huisvesting'
en zo ook naar aanleiding van het
verspreide inventarisatieboekje om te
komen tot een nieuw kerkgebouw.
Mede naar aanleiding van de reacties op die
avond, treft u dit extra informatieblad aan
met daarop getallen. In het boekje wordt
gesproken over een gemiddelde bijdrage
per adres, met daarbij de kanttekening dat
wij uitgaan van 'de sterkste schouders
dragen de zwaarste lasten'.
In het boekje gaan we uit van een VVB van
€ 90,- p/mnd en de eerste 5 jr een extra
bedrag van € 37,50 p/mnd per adres.
Maar welke bijdrage mag nu verondersteld
worden bij welk inkomensniveau (in
percentage of absoluut bedrag)?
Die vraag is door ons nog niet beantwoord
en leeft wel onder de mensen. Dat is
uiteraard geen gemakkelijke vraag. Een
CGK-GKV-NGK Deventer tabel kunnen we
u dan ook (nog) niet definitief bieden. Wat
wij op dit moment wel kunnen doen, is u
voorzien van indicatieve cijfers. Die hebben
wij ontleend aan een tabel die door CGK
Veenendaal wordt gehanteerd met
daarbij tevens een indicatie voor de extra
bijdrage in de eerste 5 jaar.
De tabel die door het Steunpunt Kerkelijk Beheer van de GKV wordt afgegeven wijkt hier niet of nauwelijks vanaf
en is als extra check door ons gebruikt.
Hierbij willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden om de bijdrage als aftrekpost op te nemen in uw
belastingaangifte waardoor het gevraagde bedrag voor u dus een bruto bedrag is.
Wij hopen dat deze tabel u wellicht iets meer houvast kan geven om uw eigen bijdrage te bepalen. Uiteraard bent u
zelf de enige die uw persoonlijke situatie kent en daardoor kunt bepalen wat voor u reëel en gewenst is om bij te
dragen. De tabel is ook te zien op onze eigen website, www.3gk-deventer.nl.
Met vriendelijke groeten,
Financiële Commissie Nieuwbouw

Margreet van Deursen, Gert Jan van der Vegt en Tonie Welmers.
Bron: CGK Bethelkerk Veenendaal (www.bethelkerk.nl)
*) Extra bijdrage in de eerste 5 jaar in verband met de begrote aflossing van de top van de financiering.

