Toelichting Financieel Jaarverslag 2016 van de Profeet Elias Stichting
In 2016 valt de kosten bij een drietal posten duidelijk anders uit dan in 2014.
Bij de uitgave valt geen echte stijgingen te melden.
Bij de uitgave vallen een paar posten positief op
1. Extra korting van Donatus
2. Onderhoud is minder dan begroot c.q. er is niet gedeclareerd.
3. De telefoon-internet kosten zijn minder.
Acties:
Er zijn geen acties te bedenken om de kosten nog verder omlaag te brengen. Kritisch blijven op de
uitgave is het motto.

Terugblik 2016
Eind 2015 is de parochie van De Heilige Profeet Elias officieel opgeheven en in 2016 zijn de tegoeden
na afsluiten van de jaarrekening (en goedkeuring) overgeboekt naar de Profeet Elias Stichting. Vanaf
2016 is door de Profeet Elias Stichting (klooster) alles rondom de eucharistie viering gecoördineerd.
De eucharistie viering dienst werd al door het klosster verzorgd, dus eigenlijk wijzigt er niets.
Wel zal de Verlies en Winst en Balans van de Profeet Elias Stichting er vanaf 2016 er anders gaan
uitzien. Een aantal posten die normaliter alleen bij de Parochie op de Verlies-Winst en Balans stonden
komen nu voor bij de Profeet Elias Stichting. Dit geeft een vertroebeld beeld wanneer je dit afzet
tegen de voorgaande jaren.
Het priesterkoor is gewit. Het ziet er nu weer mooi uit.

Vooruitblik 2017
Voor 2017 zijn er geen grote wijzigingen voorzien.

Gepland onderhoud 2016 , 2017, 2018 en 2019
In 2017 moet de kerk van binnen worden geschilderd. Jaren van wierook heeft een grijze tint achter
gelaten op het wit pleisterwerk.
Verder wordt er gedacht om in 2018 de cellen/kamers boven een opknapbeurt te geven.
In 2019 zal de nartex, de refter en de keuken aan de beurt komen om te worden geschilderd.
In 2020 moet worden gedacht om alles buiten weer een keer te schilderen.

