Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens
door een Religieus Instituut behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens
Naam: Congregatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen”
RSIN/Fiscaal nummer: - 003332883
KvK nummer 74867237

Bezoekadres : Brabantlaan 5
Postcode:
4817 JW
Plaats:
Breda

E-mail: administrator@congravabreda.nl
Telefoonnummer: 076-5256250

Postadres: Brabantlaan 5
Postcode: 4817 JW
Plaats:
Breda

Het religieus instituut Congregatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen” is een geloofsgemeenschap 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 het religieus instituut Alles voor Allen.
B. Samenstelling bestuur.
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook 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 het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk
reglement.
Het bestuur van het religieus instituut Alles voor Allen bestond in 2020 uit een Algemeen Administrator en drie
Bestuur Adviseurs.
Doelstelling/visie.
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde
gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke
geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven
in gemeenschap leiden”.
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door
de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij
volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op
een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld,
tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de
Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde
overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere
gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze
verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut “Alles voor Allen” heeft als doel: Naast het algemene doel, eigen aan alle Congregaties:
het bevorderen van het religieuze leven en het uitdragen van de Christelijke beginselen, heeft de Congregatie
onder meer tot doel:
1. de verpleging van zieken, hulpbehoevenden en bejaarden;
2. werken met betrekking tot opvoeding en onderwijs;
3. werken op sociaal gebied;
4. missiewerk, vooral in gebieden waar de behoefte hieraan bijzonder groot is;
5. aan de leden van de Congregatie levensonderhoud ingevolge de Constituties van de Congregatie te
verschaffen;
6. solidair zijn met andere orden en Congregaties;
7. het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn volgens een of meer
doelstellingen van het religieus instituut, zowel rechtstreeks als indirect via zelfstandige of aanverwante
organisaties;
8. andere taken, die de tijd en de situatie van de Congregatie vragen.
Al deze taken moeten in de ruimste zin des woord worden opgevat.

C.

Beleidsplan.

De Congregatie is een religieus instituut, waarbinnen het gemeenschapsleven een van de kernwaarden is evenals
de solidariteit en het zusterschap in evangelische zin.
Het beleid is er op gericht dit gemeenschapsleven te bevorderen en te waarborgen en zorg te dragen voor de
religieuze leefgemeenschap, waarbij ook ruimte dient te zijn voor de eigenheid van het individu.
De activiteiten van de Congregatie zijn er dan ook op gericht te investeren in arbeid en kwaliteit om de
kernwaarden van het gemeenschapsleven, de solidariteit en het zusterschap zo goed mogelijk in stand te
houden. Hierbij is het welzijn van de zusters een belangrijk aandachtspunt.
De activiteiten van de zusters vinden o.a. in werkgroepen plaats, die belangrijk zijn om het religieuze
Franciscaanse klimaat te bewaren en verder uit te dragen.
Dit gebeurt door pastorale activiteiten, en activiteiten in werkgroepen zoals religieuze verdieping,
maatschappelijke betrokkenheid en de Giftencommissie.
Het vermogen van de Congregatie wordt aangewend om zowel de negatieve exploitatie van de Congregatie
aan te vullen als het giftenbeleid van de Congregatie te financieren.

D. Beloningsbeleid.
De drie adviseurs van het bestuur ontvingen in 2020 voor de uitoefening van hun functie een gezamenlijke
beloning van Euro 24.165 per jaar. De beloning van personeelsleden van dit religieuze instituut is geregeld in de
CAO VVT .

Verslag Activiteiten.
Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats.
1. De pastorale zorg , waaronder groepsgesprekken vormden in 2020 weer een belangrijk onderdeel van de
activiteiten voor en door de zusters.
2. Ook de werkgroepen Maatschappij betrokkenheid en Religieuze Verdieping hebben vele activiteiten
georganiseerd.
3. Het giftenbeleid is o.l.v de Giftencommissie bijgesteld in die zin dat de komende jaren meer focus zal komen
te liggen op een aantal grote projecten voor de Congregatie met het oog op haar contacten en
werkzaamheden in het verleden.

E. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.
In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
F. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
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.

Baten en Lasten religieus instituut

Baten
Inkomsten leden religieus instituut
Opbrengst bezittingen en beleggingen
Overige bijdragen
Incidentele baten
Totaal baten
Bestedingen
Personeel
Huisvesting
Levensonderhoud
Apostolaat
Beheer en administratie
Rente lasten
Incidentele lasten/ Giften *
Totaal bestedingen
Resultaat (baten - bestedingen)
* Giften worden vanaf 2014 ten laste van
de reserves geboekt.

Jaarrekening
2020
€

Begroting
2020
€

Jaarrekening
2019
€

535.240
533.096
446
20.000
1.088.782

452.600
1.000.000
74.300
0
1.526.900

771.553
1.162.319
1.804
23.468
1.959.144

1.322.184
621.149
573.779

1.413.300
503.000
568.900

1.579.099
592.035
585.182

277.699

631.500

273.157

2.794.811

3.116.700

3.029.473

-1.706.029

-1.589.800

-1.070.329

Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het
religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het
levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht
zij haar doelstellingen te bereiken.
In 2020 is ten behoeve van giften ter zake maatschappelijke activiteiten (aan de Congregatie verbonden) ,
waaronder het Solidariteitsfonds AMA, KOS en PIN alsmede toekomstig religieus leven, voormalige missieposten,
rampen, kerkelijke doelen , gezondheidszorg, milieu en vredesprojecten en Franciscaanse spiritualiteit in totaal
een bedrag ad Euro 1.928.887,-- ( 2019 Euro 1.819.735--,- ) besteed ten laste van de Reserves van de
Congregatie.

