ANBI publicatie Pius X Stichting
A. Algemene gegevens.
Naam: Pius X Stichting
RSIN/Fiscaal nummer: 2886716
Adresgegevens:
Pius X Stichting
Boschstraat 33
4811 GB BREDA
076 - 513 70 10
E-mail: info@piusxbreda.nl
Website: www.piusxstichtingbreda.nl
De rechtpersoon Pius X Stichting is een Kerkelijke rechtspersoon opgericht overeenkomstig de normen van de
Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Pius X Stichting.
De verdere gegevens m.b.t. de ANBI status zijn te vinden op: http://www.piusxstichtingbreda.nl/anbi-status/
B. Samenstelling bestuur.
Voor deze Kerkelijke rechtspersoon bestaat het bestuur uit:
voorzitter
secretaris
penningmeester
3 leden
C. Doelstelling/visie.
De Pius X Stichting heeft tot doel de Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht, een sociëteit
van apostolisch leven gevestigd te Breda, in staat te stellen
– haar apostolische doelstelling te verwezenlijken door vooral op godsdienstig en sociaal terrein te kunnen
bijdragen aan het lenigen van noden in Kerk en maatschappij;
– als religieuze gemeenschap te kunnen leven in een daartoe geëigende sfeer;
– de leden tot hun laatste dag met optimale zorg te kunnen bijstaan, zowel materieel als psychologisch en
spiritueel;
en het daartoe bestemde vermogen te beheren.
D. Beleidsplan.
E. Beloningsbeleid.
Het beloningsbeleid is conform de diocesane regelingen
F.

Verslag Activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Pius_X_Stichting.pdf

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Baten en Lasten Kerkelijke
rechtspersoon
Baten
Inkomsten uit vermogen
Inkomsten van activiteiten
Overige inkomsten
Totaal baten
Lasten
Kosten van vermogen
Dienst aan de samenleving: Plaatselijk
Dienst aan de samenleving: Regionaal
/landelijk
Dienst aan de samenleving:
Internationaal
Dienst aan de samenleving: Overige
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat (baten - lasten)

Jaarrekening
2016
€

Begroting
2017
€

289.224

290.000

401.081
690.305

402.000
692.000

40.800

40.800

828.477
869.277

825.000
865.800

-178.971

-173.800

https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Pius_X_Stichting.pdf

