
7e jaarlijkse nieuwsbrief van de VZW Pastor Edith Steinparochie.

We sturen deze brief uit als dankwoord en als oproep.
Indien je naast berichtgeving in deze folder graag nog meer te 
weten komt over het ontstaan en de werking van de vzw dan kan je 
terecht op de site www.parochiedepintezevergemlatemdeurle.be

wat 
groeit



2019, zes jaar na de opstart, was voor onze “VZW Pastor Edith Steinparochie” een bijzonder jaar.
Als werkgever staat de VZW in voor het verzamelen van de nodige financiële middelen om 
onze pastor Sanne te verlonen. Tot hiertoe waren we hiervoor volledig afhankelijk van onze lokale 
parochiegemeenschap. Vanaf medio 2019 werd Sanne tevens benoemd tot parochieassistente, 
waardoor ze deels verloond wordt door het ministerie van Justitie en deels door onze VZW. 
Deze unieke combinatie zorgde en zorgt ervoor dat het vele werk van Sanne verder structureel 
verankerd wordt en de continuïteit gegarandeerd wordt.

Over die vele jaren heen hebben vele sympathisanten, zowel gezinnen als organisaties, ons project 
gesteund. Velen via regelmatige stortingen, anderen éénmalig. Daarnaast zijn we ook dankbaar 
voor de gulle bijdragen bij de kerkomhalingen of de deelname aan specifieke benefietactiviteiten.

Alles samen resulteerde dit in 2019 in ruim € 31.000 aan ontvangen giften. 
Per maand betekent dit gemiddeld ca 2.580 €. Wie onze evolutie volgt weet dat we jaar na jaar 
gegroeid zijn : gestart met ca € 12.000  aan ontvangsten in 2014 , tot ruim 31.000 € in 2019. 
Naast ontvangsten zijn er echter ook uitgaven, op maandbasis ca € 3300 of 40.000 € per jaar. 
Deze uitgaven omvatten in hoofdzaak het brutoloon, bedrijfsvoorheffing en sociale lasten.
Door deze positieve evolutie werd in 2019 ca 77 % van de kosten gedekt door eigen inkomsten. 
Ook dit is een belangrijke mijlpaal. 
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2020 begon veelbelovend, ook voor onze VZW. De positieve evolutie in fondsenwerving 
zette zich door en we planden een ondermeer een benefietconcert in mei, tot begin maart 
het Covid19-virus alles veranderde. Zorg dragen voor elkaar en onszelf werd de prioriteit. 

Helaas zet die trend zich vandaag nog steeds door en dienen we er nog een tijdlang 
rekening mee te houden. Deze verander(en)de situatie betekent allerminst 
dat er parochiaal en pastoraal minder inzet was. Integendeel.

Gelukkig konden we rekenen op de steun van de trouwe sympathisanten, 
een aantal inkomsten vielen echter ook weg waardoor 2020 financieel moeilijker wordt.
Verdere steun aan de vzw blijft daarom belangrijk. We roepen daarom al diegenen 
die de voorbije jaren de VZW gesteund hebben op om hun engagement verder te zetten.
We nodigen iedereen uit om in alle vrijheid te willen (her)overwegen 
ook aan te sluiten bij de steunende groep.

In elk geval dank voor uw bijdrage en inzet. Het is vertrouwvol en hoopvol dat we verder gaan. 
Samen op weg naar 2021. !Johan Decatelle, als penningmeester namens de VZW           

Steunen? Welkom ! 
Eenmalig, nu en dan, of per doorlopende opdracht-

elk bedrag maakt verschil, hoe klein ook.
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