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BUDGETTTEN EN BUDGETWIJZIGINGEN ZONDER MEERJARENPLANWIJZIGING 

IN RELIGIOSOFT  /  RELIGIOPOINT  

 

De drie centrale kerkbesturen hebben samen met stad Gent (Willem Remue) het volgende 

stappenplan uitgewerkt voor de verwerking van de Budgetwijzigingen 2016 en  

Budgetten 2017 zonder Meerjarenplanwijziging via ReligioSoft / ReligioPoint. 

 

Het is belangrijk dat de budgetwijziging 2016 gelijktijdig met (of eerder dan) het budget 2017 

wordt opgemaakt zodat de ingebrachte aanpassingen in de budgetwijziging 2016 al doorstromen 

naar het budget 2017.  

Vooraleer de kerkfabrieken de planningsdocumenten (BW, B) doorsturen naar ReligioPoint 

zal overleg gepleegd worden met de stad over het ingebrachte cijfermateriaal in ReligioSoft. 

 

Hoe zullen we in het vervolg digitaal te werk gaan? 

 

1. De kerkfabrieken maken hun planningsdocumenten (BW 2016 en B 2017) in ReligioSoft op 

(ontwerp). 

2. Voorbereiding klaar? => invullen voorlopige datum onder ‘status’ = ontwerp 

     Gevolg: cijfers beschikbaar in module stad en in module CKB van ReligioSoft 

   Het invullen van de budgetwijziging 2016 en het budget 2017 gebeurt ten laatste per 15 mei  

 

3. Stad kan dan alle cijfers bekijken en nakijken via de module van de stad in ReligioSoft 

 

4. Eventuele wijzigingen worden medegedeeld door de stad aan de kerkfabriek en het CKB. 

Mogelijke wijzigingen in de budgetwijziging 2016 kunnen het opgemaakte budget 2017 

beïnvloeden waardoor deze cijfers ook zullen moeten aangepast worden. 

 

5. Kerkfabrieken passen hun cijfers aan indien nodig => opnieuw voorlopige datum invullen na 

aanpassingen = ontwerp in ReligioSoft. Deze aanpassing (nog steeds ontwerp) gebeurt ten 

laatste per 15 juni 

 

6. Stad Gent controleert of alles werd aangepast. Bij JA kan de officiële indiening beginnen. 
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7. Kerkfabrieken vullen de status in ReligioSoft in met de officiële datum.  

De Budgetwijziging en het budget worden via de knop push naar ReligioPoint verstuurd 

(bovenaan komt nu naast de sleutel een groene pijl)   

 

De budgetwijziging / budget staan nu in ReligioPoint. De documenten die zijn doorgestuurd 

vanuit ReligioSoft naar ReligioPoint krijgen de status “Ontwerp” in ReligioPoint. Daar 

worden ze aangevuld met het beleidsplan en eventueel andere bijlagen. Met de knop 

aanpassen wordt de budgetwijziging / budget aangevuld. Alle documenten staan nu in 

ReligioPoint klaar voor handtekening. Wanneer zowel de voorzitter, de secretaris als de 

penningmeester ondertekend hebben dan verandert de status naar ‘Ingediend’. Wat 

betekent dat ze verstuurd zijn naar het centraal kerkbestuur en dit ten laatste per 30 juni.  

 

8. CKB laat alle officiële documenten doorstromen naar het bisdom voor advies via 

ReligioPoint. 

 

9. Bisdom geeft zo vlug mogelijk advies aan het CKB via ReligioPoint die op zijn beurt de 

kerkfabrieken van dit advies op de hoogte brengt. 

 

10. CKB stuurt alles officieel door via ReligioPoint naar de stad en dit te laatste per 

1 september (dit om de gemeenteraad van oktober te halen). 

 

 

OPGELET 

Voor de Kerkfabrieken die niet aangesloten zijn op ReligioPoint gelden dezelfde aan te 

houden data voor het opstellen van de budgetwijziging / budget in ReligioSoft (punten 1 tot en 

met 6). Daarna worden de papieren versies binnengebracht bij het CKB en dit ten laatste per  

30 juni. 
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OVERLEG CIJFERS IS AFGEROND 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

15.05 
KF IN RELIGIOSOFT 

ONTWERP MET ONTWERPDATUM 
BUDGETWIJZIGING 2016 
BUDGET 2017 

STAD IN RELIGIOSOFT  
STAD BEKIJKT ONTWERP  EN GEEFT AL 
DAN NIET OPMERKINGEN AAN KF  

15.06 
KF IN RELIGIOSOFT  

KF PAST ONTWERP AAN  

STAD IN RELIGIOSOFT  
BEKIJKT AANPASSINGEN  OK  

KF IN RELIGIOSOFT  
INVULLING VAN DEFINTIEVE DATUM  

KF STUURT DE DOCUMENTEN VAN 
RELIGIOSOFT via PUSH NAAR 
RELIGIOPOINT 

KF IN RELIGIOPOINT 
AANVULLEN MET BELEIDSNOTA  

30.06 
KF IN RELIGIOPOINT   

ALLE DOCUMENTEN TEKENEN  
AUTOMATISCH NAAR CKB 

CKB IN RELIGIOPOINT 
ONTVANGEN VERSIE DOORSTUREN 
NAAR HET BISDOM VOOR ADVIES 

BISDOM IN RELIGIOPOINT 
GEEFT ADVIES AAN CKB / KF  

1.09 
CKB IN RELIGIOPOINT  

ALLES DOORSTUREN NAAR STAD  


