
versie: 200604 

BISDOM HASSELT   
PROVINCIE LIMBURG  
  
Gemeente: ......................................................... 
 
Parochie: ........................................................... 

 
  
 

BIJLAGE AAN DE NOTULEN VAN DE KERKRAAD D.D. ……………… 
AANVAARDING GESTICHT JAARGETIJDE OP KAPITAAL 

 

Met het oog op de opvolging en de reductie van de s tichtingen zal dit formulier  
in één exemplaar als bijlage gevoegd worden bij het  afschrift van de notulen  

die bestemd zijn voor het bisdom Hasselt. 

 
1° Naam, voornaam en volledig adres van de stichter : ....................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

2° Naam en voornaam voor wie de stichting wordt aan gevraagd: ....................................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

3° Kerk waar de stichting wordt gecelebreerd: ..... ................................................................................ 

4° Datum waarop het gestichte jaargetijde plaatsvin dt: ....................................................................... 

5° Bedrag dat in de kas van de kerkfabriek werd ges tort:  ................................................................... 

6° Ontvangstdatum van het bedrag door KF:  ........ .............................................................................. 

7° Eventueel bijkomende bepalingen:  .............. ................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................. 

  Overwegende dat de bovengenoemde gift onder levenden door storting zelf in de kas van de 
kerkfabriek voltrokken is op de voornoemde ontvangstdatum, en dat zij toereikend is om de 
vereiste interest op te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangaande openbare 
fundaties aan het tarief van de gezongen mis; 
 Heeft de kerkraad op bovengenoemde datum deze gift aanvaard om jaarlijks een gesticht 
jaargetijde te celebreren voor wie de stichting werd aangevraagd, en onderwerpt dit besluit aan het 
algemeen administratief toezicht van de overheid.  Binnen de 20 dagen na de beraadslaging 
dienen de notulen ervan met daarin de vermelding van bovengenoemde gegevens (zie hoger 1° tot 
7°) gezonden te worden naar de provinciegouverneur,  de gemeenteoverheid en het bisdom (dienst 
kerkfabrieken). 
  De kerkfabriek verbindt zich ertoe om te allen tijde de gift integraal te beleggen volgens de 
geldende voorschriften (niet-risicohoudende beleggingen met minimaal kapitaalsgarantie) bij een 
financiële instelling erkend door de C.B.F.A. (Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen) van België, in een aparte portefeuille  uitsluitend bestemd voor de stichtingen, 
en om de stichting met de bovengenoemde gegevens te noteren in het stockregister van de 
kerkfabriek. 
 
Gedaan te ....................................................................., op   ............................................................... 
 
 Namens de kerkraad 
 
De voorzitter De secretaris 
 
....................................................................... ....................................................................... 

 
Kerkfabriek: ............................................................ 
 
Zetel:  ...................................................................... 
 
 ................................................................................ 


