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: De Congregatie van de Zusters Penitenten Recollectinen van de Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
(hierna te noemen De Congregatie van Franciscanessen van Bergen op Zoom).
Website: n.v.t.
RSIN/Fiscaal nummer: 003740845
E-mail: J.M.Foesenek@hetnet.nl
Telefoonnummer:
Bezoekadres: van Dedemstraat 13
Postcode: 4611 BD
Plaats: Bergen op Zoom

Postadres: Postbus 73
Postcode: 4600 AB
Plaats: Bergen op Zoom

Het religieus instituut De Congregatie van Franciscanessen van Bergen op Zoom 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 De Congregatie van
Franciscanessen van Bergen op Zoom.
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 De Congregatie van Franciscanessen van Bergen op Zoom bestaat uit een
Algemeen administrator. Daaronder valt een bestuurscommissie die bestaat uit 3 leden.
C.

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 De Congregatie van Franciscanessen van Bergen op Zoom 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 ziekten, hulpbehoevenden en bejaarden;
2. 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. Andere taken, die de tijd en de situatie van de Congregatie vragen.
Al deze taken moeten in de ruimste zin des woords worden opgevat.

D. Beleidsplan.
Het grootste deel van de financiële positie van de Congregatie bestaat uit aandelen en obligaties. De doelstelling
is om met de resultaten van deze aandelen en obligaties een deel van de gemaakte kosten te dekken.
E.

Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie een beloning. Deze vergoeding is in
overleg met de KNR in 2011 vastgesteld en wordt jaarlijks geïndexeerd.
F.

Verslag Activiteiten.

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats. Voor deze activiteiten wordt verwezen naar
het bestuursverslag in het jaarrapport.
G. 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.
H. 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. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van
de bestedingen van het verslagjaar.

Congregatie Zusters Franciscanessen van Bergen op Zoom
Baten en Lasten
Jaarrekening

Begroting
2017

Jaarrekening
2017

2016

€

€

€

78.411

78.200

76.990

142.423

184.500

131.875

54.069

172.500

194.852

Baten
Inkomsten leden religieus instituut
Mutatie voorziening
levensonderhoud
Opbrengst bezittingen en
beleggingen

Rentebaten
Huren en pachten
Diverse baten en lasten
Grondverkoop
Totaal baten

2.171

4.500

4.488

18.581

18.000

18.091

90.410

2.850

44.875

-

- 245.462

386.066

460.550

716.633

165.721

161.300

165.648

35.425

38.300

36.194

91.747

75.300

119.029

21.774

24.450

23.893

62.385

80.200

67.058

265.929

262.500

262.642

19.945

17.500

22.140

662.928

659.550

696.604

-276.862

-199.000

20.029

Bestedingen
Dienstverleningsovereenkomst
Kosten zusters
Algemene kosten
Kosten communiteiten
Huisvestingskosten
Giften
Dotatie voorziening
levensonderhoud
Totaal bestedingen

Resultaat (baten - bestedingen)

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.
Het grootste deel van de financiële positie van de Congregatie bestaat uit aandelen en obligaties. De doelstelling
is om met de resultaten van deze aandelen en obligaties een deel van de gemaakte kosten te dekken.
Daarnaast heeft de Congregatie een giftenbeleid, Het giftenbeleid van de Congregatie veronderstelt dat er een
“vrij vermogen” is, omdat de voorziening “Levensonderhoud, vaste lasten, verzorging en verpleging” op ruim
voldoende hoogte is. Dit bedrag aan giften mag in geen enkel jaar hoger zijn dan 10% van het “vrije vermogen”
van de Congregatie. Indien de gezamenlijke giften meer geld vragen dan 10% van het “vrije vermogen”, dan
worden alle giften met hetzelfde percentage verminderd.

