Nummer 21, maart 2018
In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
• Agenda
• Bijeenkomst penningmeesters
• Vicariaatsbijeenkomsten 2018
• Nieuwe automatisering parochies
• Kerkbalans – fondsenwerving
• Bescherming persoonsgegevens – AVG
• LEI – Legal Entity Identifier
• Risico’s en verzekeren
• Diocesane afdracht parochies
• Rekening en verantwoording 2017
• Diocesane regelingen
De nieuwsbrief wordt toegezonden aan de bij ons bekend zijnde e-mailadressen van:
• vicevoorzitter, secretaris en penningmeester van de parochies,
• secretariaten van de parochies,
• voorzitter, secretaris en penningmeester van de pci’en,
• bestuur, REA en medewerkers van het bisdom.

Reacties en bijdragen, aan- of afmelden
Vanzelfsprekend zijn reacties, suggesties of bijdragen aan deze nieuwsbrief te allen tijde welkom; deze kunt
u sturen naar e-mailadres economaat@bisdomrotterdam.nl.
Ook aan- of afmeldingen voor de nieuwsbrief van het economaat en wijzigingen in e-mailadres kunnen naar
voornoemd e-mailadres worden gestuurd.
Het volgende nummer (aflevering 22) van de nieuwsbrief verschijnt in juni 2018.

-----

Agenda
Woensdag 2 mei 2018
Bijeenkomst ‘Risico’s en verzekeren’
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Parochieel Centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer
Aanmelden: m.piek@bisdomrotterdam.nl

Vrijdag 1 juni 2018
Uiterste inleverdatum rekening en verantwoording 2017

Maandag 18 juni 2018
Vicariaatsbijeenkomst Rotterdam
Locatie: Adelbertkerk, Minervaweg 7, Delft

Donderdag 21 juni 2018
Vicariaatsbijeenkomst Den Haag
Locatie: Parochieel Centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer

Zaterdag 30 juni 2018
Uiterste datum publicatie financiële gegevens op ANBI-site
-----

Bijeenkomst penningmeesters
Op woensdag 21 februari en op woensdag 7 maart jl. vonden in respectievelijk Zoetermeer en Delft
bijeenkomsten plaats voor penningmeesters. De bijeenkomst was bedoeld om met elkaar over een aantal
voor penningmeesters belangrijke onderwerpen van gedachten te wisselen, zoals de nieuwe regeling voor
de diocesane afdracht, belang van tijdig opstellen en indienen van begroting en rekening en verantwoording
(mede gezien de ANBI-verplichtingen), nieuwe parochieautomatisering, beleggingsstatuut en -richtlijn. De
bijeenkomsten werden in totaal door circa vijftig vertegenwoordigers van parochies bijgewoond. De sheets
van de presentatie tijdens de bijeenkomst zijn inmiddels aan de penningmeesters toegezonden.
Toegezegd is dat aan de volgende, mede door de aanwezigen aangedragen, onderwerpen nadere aandacht
wordt besteed: herziening beleggingsstatuut/-richtlijn, vrijwilligersstatuut, functieomschrijvingen secretariële
medewerkers, parochies en btw, relatie parochie en eventuele steunstichting en (nieuwe manieren van)
fondsenwerving.
-----

Vicariaatsbijeenkomsten 2018
Ook dit jaar vinden weer twee (regionale) vicariaatsbijeenkomsten plaats:
•
•

regio Rotterdam
regio den Haag

18 juni en 19 november
21 juni en 20 november

Te zijner tijd worden hiervoor uitnodigingen toegezonden.
-----

Nieuwe automatisering parochies
Inmiddels is een aantal parochies gestart met de overgang van Navision naar DocBase/Exact Online en in
de komende tijd zullen nog meer parochies de overstap maken. De planning van de conversie geschiedt
door de werkgroep Nieuwe Automatisering Parochies. Voor vragen hieromtrent en ook andere vragen over
de nieuwe automatisering kunt u het best de website raadplegen: www.rkk-online.nl (de oude site,
www.nieuwe-automatisering.nl, is inmiddels opgeheven). Verder verschijnt regelmatig een nieuwsbrief.
Om toegang te krijgen tot hetzij de ledenadministratie (DocBase) of de financiële administratie (Exact
Online) moet bij de aanvraag voor de toegangscode (via www.rkk-online.nl) een VOG (verklaring omtrent het
gedrag) worden gevoegd van iedereen die met één van deze systemen gaat werken. Voor de
ledenadministratie moet de VOG worden aangevraagd voor de rubrieken 11,12 en 13; voor de financiële
administratie voor de rubrieken 21 en 22.
-----

Kerkbalans – fondsenwerving
De actie Kerkbalans 2018 is inmiddels gestart. Talloze vrijwilligers hebben veel tijd en energie gestoken in
het voorbereiden van de actie, het rondbrengen en ophalen van de formulieren en vervolgens de verwerking
daarvan. Daarvoor past ook van deze kant een groot ‘dank je wel’.

Maar naast ondersteuning op het gebied van de actie Kerkbalans bestaat bij parochies ook behoefte aan
ideeën voor nieuwe en aan deze tijd aangepaste vormen van fondsenwerving. Dit onderwerp is, mede op
verzoek vanuit de bijeenkomsten met de penningmeesters, op de werkagenda van het Economaat gezet.
Zoals gebruikelijk vindt ook dit najaar een bijeenkomst ‘Geldwerving’ plaats en wel op 4 of 24 september (de
juiste datum moet nog worden bepaald).
--------

Bescherming persoonsgegevens – AVG
Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Met deze verordening
wordt de regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens verder aangescherpt. De
invoering van deze verscherpte regelgeving vormde ook een belangrijke aanleiding voor het project Nieuwe
Automatisering Parochies. Daarmee wordt voor parochies beter mogelijk om te voldoen aan de verscherpte
regelgeving. Met de Autoriteit Persoonsgegevens vindt vanuit de gezamenlijke kerkgenootschappen in
Nederland overleg plaats over de concrete gevolgen van de AVG voor de bij die kerkgenootschappen
aangesloten kerkelijke instellingen. Te zijner tijd word aan het R.-K. Kerkgenootschap aangegeven welke
maatregelen parochies en andere kerkelijke instellingen moeten nemen om te voldoen aan de bepalingen
van de AVG.
-----

LEI – Legal Entity Identifier
Inmiddels hebben alle kerkelijke instellingen het ‘LEI-nummer’ ontvangen. Mocht dat voor uw instelling niet
zijn gebeurd, dan gelieve u contact op te nemen met mevrouw M. Piek. In de loop van dit najaar ontvangen
alle instellingen een nieuw LEI-nummer. U hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.
E. m.piek@bisdomrotterdam.nl
-----

Risico’s en verzekeren
Naar aanleiding van vragen over risico’s en verzekeringen is het idee ontstaan een voorlichtingsbijeenkomst
hierover te organiseren:
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: Parochieel Centrum de Kapelaan, Nicolaasplein 2, Zoetermeer
Aanmelden: m.piek@bisdomrotterdam.nl
-----

Diocesane afdracht parochies
Zoals bekend is met ingang van 1 januari 2018 een nieuwe afdrachtregeling voor parochies van kracht
geworden. In de komende weken wordt de nota inzake de afdracht 2018 aan alle parochies toegezonden.
De nieuwe regeling betekent voor een aantal parochies een verhoging van de afdracht ten opzichte van
voorgaande jaren, voor andere parochies een verlaging. In de communicatie over de nieuwe regeling is
steeds gesteld dat indien en voor zover de hoogte van de afdracht op basis van de nieuwe regeling voor
parochie leidt tot problemen, daarover overleg met het bisdombureau kan plaatsvinden.
-----

Rekening en verantwoording 2017
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is het eerste kwartaal van dit jaar bijna voorbij en dat betekent dat
de datum van 31 mei snel dichterbij komt, de datum waarop de rekening en verantwoording 2017 ter
goedkeuring voorgelegd moet zijn aan de bisschop en vervolgens de datum van 30 juni wanneer de
financiële gegevens 2017 op de ‘ANBI-site’ gepubliceerd moeten zijn.

Het belang van het tijdig opstellen van rekening en verantwoording ligt met name in de onmisbare rol die
deze vervult in het voor het bestuur inzichtelijk maken van de gevolgen van het financiële beleid en beheer
in het afgelopen jaar. Een verantwoord financieel beleid en beheer zijn niet denkbaar zonder goede actuele
informatie over de financiële gang van zaken.
Mocht het – om welke reden dan ook – niet lukken om de rekening en verantwoording uiterlijk 31 mei in te
dienen, neemt u dan contact op met het bisdombureau. In gezamenlijk overleg kan dan bezien worden
welke ondersteuning nodig is en op welke wijze die het beste geboden kan worden.
E. a.v.wersch@bisdomrotterdam.nl
-----

Diocesane Regelingen
Zoals eerder bericht is het de bedoeling een geactualiseerde versie van de Diocesane Regelingen uit te
brengen. Helaas is de oorspronkelijk beoogde verschijningsdatum niet gehaald. De bedoeling is dat de
nieuwe versie (2018) uiterlijk in de loop van de maand mei van dit jaar ter beschikking komt.

