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Doelstellingen I\F

De wens van een groep gelovigen uit Oost-Vlaanderen om over een geschikte ruimte te
beschikken volgens de Orthodoxe geloofsbelijdenis en traditie heeft sedert het jaar 2004
geleid tot een reeks inspanningen om een Roemeens orthodoxe parochie op te richten.

Met de medewerking en de zegen vanzijne Eminentie Iosif aartsbisschop en metropoliet werd
op 30 oktober 2005 voor het eerst een Heilige en Goddelijke liturgie gecelebreerd in de Sint
Catharinakerk van het voormalige Begijnhof te Aalst.

Sedert 2007 werden reeds een zeker aantal herstellingen en verbeteringswerken gedaan om de

gebedsruimte te verfraaien.

De orthodoxe kerkfabriek werd officieel erkend op 21 december 2012.

Dit is de eerste maal dat wij een MJP opmaken

De strategische doelstelling van onze gemeenschap is om van deze geklasseerde monumenten
kerk en de nota's van monumentenwacht zo goed mogelijk uit te voeren.

Als prioriteit geven we opdracht om de buitenzijde van de kerk te repareren en te restaureren,

zoals de dakgoten, waterafvoer ,schrijnwerk enz.

lnformatie aangaande het gebouw waar de eredienst wordt uitgevoerd:

De St. Catharina kerk (Begijnhofkerk) heeft als adres :Begijnhof ,4L a,9300 Aalst

De eigenaar is: Kerkfabriek St. Martinus , Sint Martensplein, 5 , 9300 Aalst

Sinds 03 oktober 20t2is deze kerk via erfpacht ter beschikking gesteld aan de vzw Corfoo en sinds

6 november 2013 heeft de Orthodoxe kerkfabriek Heilige Apostel Andreas en Heilige Materne deze

erfpachtovereenkomst overgenomen, Er dient een jaarlijkse canon van 1300 € betaald te worden.

1. Exploitatie-ontvan gsten

In2014 wordt een bedrag van3.487 € voorzien voor geldinzameling, storting, giften. In de

periode 2015-2019 wordt er rekening gehouden met een verhoging van2%o.

2. Exploitatie-uiteaven

20 Eredienst
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200 Verbruiks goederen eredienst

In20l4 wordt een bedrag van2.876 € voorzien voor de aankoop van:

o Liturgisch brood 122 €
o Liturgische wijn 133 €.

o Kaarsen en waaklichtjes 1.000 €
o Olie 7l €
o Kooltjes en wierook 92 €
o VersieringSTT €
. Overige verbruiksgoederen 581 € voor lucifers, lampenolie, wieken, enz

In de periode2015-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van2o/o

201 Aankoop materieel voor de eredienst

ln2014 wordt een bedrag van 3.500 € voorzien voor de aankoop van 1 kerkgewaad voor
priester en 4 voor misdienaars (1.400 €), lakens en nappen voor altaar (400 €), stoelen en tafel
voor altaar (1.450 €), liturgische tijdschriften en boeken (250 €).

In 2015 wordt een bedrag van 1500 € voorzien voor de aankoop van Tafel voor doopsel en

religieuze boeken

ln20l6 wordt een bedrag van 7210 € voorzien voor aankoop boekenkast en religieuze boeken

In20l7 wordt een bedrag van 1700 € voorzien voor de aankoop van staanders voor Iconen en

religieuze boeken

In 2018 wordt een bedrag van I 145 € voorzien voor de aankoop van kelk voor heilig brood en

religieuze boeken

In2019 wordt een bedrag van 1110 € voorzien voor kast kleding priester en religieuze

boeken.

202 Onderhoud materieel voor de eredienst

In2014 wordt een bedrag van7l4 € voorzien voor het onderhoud van de kerkgewaden en het

onderhoud van de linnen. In de periode 201 5-2019 wordt er rekening gehouden met een

indexatie van2Yo.

205 Vergoedingen

Rubriek 2051 prestatievergoedingen

In2014 wordt een bedrag van 500 € voorzien voor hulp bij kerkfeesten, huwelijken , doopsels

en andere feesten.

In de perio de2015-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van2o/o.
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Rubriek 2052 kilometervergoeding bedienaar eredienst

In20l4 wordt een bedrag van 816 € voorzien voor km vergoeding toegekend aan de priester
voor alle verplaatsingen betreffende kerkbediening.

In de periode2015-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van2o/o.

21 Gebouwen eredienst

210 Hoofdgebouw eredienst

In20l4 wordt een bedrag van 12.800 € voorzien voor

o jaarlijkse erfpachtvergoeding 1.350 € (geïndexeerd)
o nutsvoorzieningen 2.300 € voor gas, water en elektriciteit
. schoonmaken 1.200 €
o onderhoud 4.300 € voor kleinere noodzakelijke herstellingen, in afwachting van de

restauratie van het kerkgebouw
o verzekering2.200 €,

. monumentenzorg, inspecties en bewakin g:200 € voor onder meer lidgeld
monumentenwacht want het kerkgebouw is een beschermd monument en tevens 250 C

voor het jaarlijks onderhoudscontract van de alarminstallatie
o andere: I .000 € voor diverse andere uitgaven (in 2014 aankoop frigo)

In de perio de 2015-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van 2Yo.

ln20l4 wordt er bijkomend een éénmalige uiteave voorzien van2.200 € voor de plaatsing

van een alarminstallatie (op verzoek van de verzekeringsmaatschappij ingevolge een inbraaþ.

2l4Yergoedingen aan vrijwilligers: in20I4 wordt een bedrag van € 500 voorzien als

tegemoetkoming voor kleine herstellingen en het nodige materiaal.

22 Bestuur van de eredienst

220 Administratie

In2014 wordt een bedrag van2.960 € voorzien voor:

o drukwerk 500 € (Missaal in het Nederlands)
. verzendingskosten 150 €
o telecommunicatie 960 C (Telenet en telefoon in kerk)
o informatica 800 € voor onder meer het jaarlijks abonnement Religiosoft
. bankkosten: 50 €
¡ kantoorbenodigdheden 500 € (papier, ringmappen, inktpatroon)

In de periode2015-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van2Yo.

In20l4 wordt er bijkomend een éénmalige uitgave voorzien van 1500 € voor de aankoop van

PC en kopieertoestel.

Pagina 3



222 Onkostenvergoedingen m andatarissen

In20l4 wordt een bedrag van 450 € voorzien voor terugbetaling kosten inzake de gemaakte

verplaatsingen van mandatarissen

In de periode20l5-2019 wordt er rekening gehouden met een indexatie van2o/o.

3. Investeringsuitgaven

Betreft restauratie van het kerkgebouw in de periode2014-2019, Aangezien het kerkgebouw

een beschermd monument is zal er een restauratiepremie worden aangevraagd.

In2014-2019 worden uitgaven ereloon architect voorzien voor een totaal bedrag van 31.000 €

(10% op geraamde werken van 310.000 €).

In 2015: 100.000 € restauratie en herstellen buitenzijde kerk : dakgoten, waterafvoer,

schrij nwerk enz. (zie monumentenwachtinspectie)

In2016: 50 000 € herstellen en restauratie middenbeuk en zoldering : herstellen scheuren,

bezetten muren en schilderen.

In2017: 50.000 € herstellen en restauratie rechter zijbeuk en zoldering : herstellen scheuren,

bezetten muren en schilderen.

In 2018: 50.000 € herstellen en restauratie linker zijbeuk en zoldering : herstellen scheuren,

bezetten muren en schilderen

In 2019: 60.000 € herstellen vloeren en afwerking binnenzijde kerk

Daamaast wordt in 2018 een bedrag van 5.000 € ingeschreven voor kroonluster eigen aan de

orthodoxe religie voorzien van 63 lampen verwerkt in verguld brons en tevens voorzien van

een geschilderde afbeelding van de orthodoxe Apostelen
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