Bisdom Haarlem-Amsterdam

Machtigingsaanvraag

Aanvraagformulier bisschoppelijke machtiging
Bouwen/herstellen/verbouwen van roerende of onroerende zaken
Attentie: vult u dit formulier alléén in als u eerder uw voorgenomen rechtshandeling heeft laten
toetsen. Voor deze toetsing heeft u het formulier ‘beleidsafweging voornemen’ ingevuld. Het bisdom
heeft hierover contact met u gehad onder de volgende referentie:

Gegevens instelling
Naam kerkelijke instelling
Vestigingsplaats

Contactgegevens aanvrager
Naam contactpersoon
Functie contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer

Omschrijving
Om welke (on)roerende zaak gaat het? Omschrijft u eigendom, actueel gebruik, historische waarde.

Wilt u bouwen, herstellen of verbouwen? Beargumenteert u uw voornemen.

Welke stappen heeft u ondernomen voor het verkrijgen van mogelijke subsidiëring?

Omschrijft u kort welke offertes u meestuurt, hoe deze verschillen en waar uw voorkeur ligt.
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Indien uw parochie een vitaliteitscan1 heeft ingevuld: welke gevolgen heeft de voorgenomen
handeling voor de financiën, het pastoraat, de vitaliteit en (on)roerende zaken?

Stuurt u de volgende informatie mee:
Concrete beschrijving (bestek/werkbeschrijving)
Doel bouw/herstel/verbouwing
(Bouw/ontwerp)tekeningen
Begroting van te verwachten kosten
Minimaal twee offertes van mogelijk uitvoerende bedrijven
Subsidieaanvraag en bijbehorende beschikkingen/documenten
Vitaliteitscan1
Visiedocument kerkgebouwen2
Ondertekening
Naam voorzitter bestuur
Naam secretaris bestuur
Handtekening voorzitter

Handtekening secretaris

Plaats

Datum

Gelieve dit formulier ondertekend (waarna ingescand) met bijlagen te verzenden naar:
machtiging@bisdomhaarlem-amsterdam.nl,

of per post naar Bisdom Haarlem-Amsterdam,
t.a.v. Coördinator machtigingen,
postbus 1053,
2001 BB in Haarlem.
U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

1

De vitaliteitscan betreft de Excel-matrix van cijfers over het pastoraat, de financiën en de kerkgebouwen.
Parochiebesturen worden gevraagd deze vitaliteitscan periodiek over het samenwerkingsverband of over de (gefuseerde)
parochie in te vullen. Indien geen parochie, niet van toepassing.
2 Het visiedocument Kerkgebouwen betreft de op de vitaliteitscan gebaseerde visie betreffende de toekomst van de
kerkgebouwen. Indien geen parochie, niet van toepassing.
Machtigingsaanvraag bouwen/herstellen/verbouwen van roerende of onroerende zaken

Pagina 2 van 2

