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Het MARIA RAAYMAKERS is opgericht door de Bisschop van Breda bij
decreet van 13 oktober 2004, overeenkomstig canon 116 § 1 van het Wetboek
van Canoniek Recht en is derhalve een rechtspersoon naar kerkelijk recht,
welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is
erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door
hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen inrichting.
Voor MARIA RAAYMAKERS gelden daartoe de eigen constituties en het
vermogensrechtelijk reglement.
Het bestuur van MARIA RAAYMAKERS bestaat uit 3 bestuursleden,
waaronder een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een lid.

Doelstelling
De Kerkelijke Instelling MARIA RAAYMAKERS hierna te noemen: ”MARIA
RAAYMAKERS” is een instelling die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in
Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI
groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke religieuze
instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op MARIA
RAAYMAKERS.
MARIA RAAYMAKERS heeft als doel: het verwerven en beheren van tijdelijke
goederen ten behoeve van de Kongregasi Suster-suster Franciskus Dina
(SFD) (hierna: “de Kongregasie”, gevestigd in Yogyakarta in Indonesië. MARIA
RAAYMAKERS zal haar doelstellingen nastreven in overeenstemming met de
leer van de Rooms-Katholieke Kerk en geïnspireerd vanuit de katholieke
gemeenschap en in het bijzonder die van de Congregatie van de Zusters
Franciscanessen van Dongen, op wier verzoek het MARIA RAAYMAKERS is
opgericht om de eerder genoemde Kongregasie in Indonesië geestelijk zowel
als materieel te ondersteunen.

Beleidsplan
Het beleidsplan van MARIA RAAYMAKERS bestaat uit het zo goed mogelijk
met hulp van experts beheren en beleggen van fondsen, die bestemd zijn om
aan de Kongregasie jaarlijkse uitkeringen te doen, waardoor het voor die
Kongregasie mogelijk is en blijft haar sociale projecten in onderwijs en
jeugdzorg voort te zetten en uit te breiden en haar leden te voorzien van de
benodigde opleidingen teneinde uiteindelijk volledig zelfstandig haar
activiteiten uit te voeren.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen
beloning. MARIA RAAYMAKERS heeft geen medewerkers in dienst.

Verslag activiteiten
De activiteiten van MARIA RAAYMAKERS bestaan uit toezicht houden op het
beheer van het vermogen van het instituut op basis van een door het bestuur
opgesteld beleggingsstatuut en waar nodig besluiten nemen over de vorm van
beleggen en het bepalen van de wijze waarop de beschikbare middelen aan
de Kongregasie in Indonesië ter beschikking worden gesteld.

Financiële verantwoording
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in
de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar.
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten
en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen
niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.
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Baten en Lasten Kerkelijke Instelling
MARIA RAAYMAKERS
Jaarrekening

Begroting

Jaarrekening

2017

2017

2016

Opbrengst bezittingen en beleggingen 104.341

150.000

101.753

Uitkering uit voorziening

150.000

150.000

150.000

Incidentele baten

157.727

0

43.512

Totaal baten

312.068

300.000

295.265

Beheer en administratie

34.063

35.000

33.517

Bankkosten

3.397

3.500

3.564

Rente coupon en opgelopen rente

34

8.000

10.919

dividendbelasting

6.983

2.500

6.543

Uitkering Indonesië

150.000

150.000

150.000

Totaal bestedingen

194.824

199.000

204.846

Resultaat (baten - bestedingen)

107.244

101.000

90.419

€
Baten

Bestedingen

Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten
voor hun activiteiten. Met de middelen die MARIA RAAYMAKERS tot haar
beschikking heeft tracht zij haar doelstellingen te bereiken. In dit geval wordt
uit het belegde vermogen jaarlijks een vast bedrag van € 150.000 overgemaakt
aan de hiervoor genoemde instelling in Indonesië, die door de Nederlandse
zusterorganisatie is opgezet en bij de verzelfstandiging een toezegging heeft
gekregen tot financiële ondersteuning, zonder welke ondersteuning de
Congregatie in Indonesië haar activiteiten onmogelijk zou kunnen voortzetten

