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Het religieus instituut, de Congregatie van de Franciscanessen van de H. Elisabeth, hierna te noemen “de
Congregatie”, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk had 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 was derhalve ook van toepassing op de Congregatie. Thans is de Congregatie door de
Belastingdienst aangewezen als zelfstandige ANBI.
B. Samenstelling bestuur.
De Congregatie 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 de Congregatie gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk reglement.
Het bestuur van de Congregatie bestaat uit drie bestuursleden, waaronder een algemeen overste. De
bestuursleden worden ondersteund door zes adviseurs, waaronder een algemeen econoom.
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”.
De doelstelling van de Congregatie is:
Alle congregatieleden zijn als geroepenen tot het religieuze leven persoonlijk geroepen Christus, “de Weg, de
Waarheid en het Leven”, van meer nabij te volgen voor de vervulling van een bijzondere dienst in Zijn kerk. Zij
hebben Zijn roep definitief beantwoord door de religieuze Professie overeenkomstig het charisma van de
Congregatie. Dit charisma vindt zijn oorsprong in haar naamgeving “Franciscanessen van de Heilige Elisabeth”
en vindt zijn uitdrukking in de woorden “Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht”. Het charisma van de Congregatie,
vruchtbaar gemaakt door de Geest, de geschriften en het voorbeeld van de Heilige Franciscus van Assisi en de
inspiratie en levenswijze van de Heilige Elisabeth van Thüringen, spoort de leden van de Congregatie aan
Christus van meer nabij te volgen. Door in Christus voetstappen te treden vervullen de leden van de

Congregatie hun zending: zelfheiliging door de dienst aan de medemens, in het bijzonder door verpleging van
zieken en hulp aan mensen die deze hulp nodig hebben.
De Congregatie inspireert en faciliteert haar leden daartoe en stimuleert en ondersteunt hen daarin.

D. Beleid
Om de doelstelling volledig te verwezenlijken zijn er beleidsafspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het
bestuursreglement, uitvoeringsreglement en het bestuursprogramma. De bestuurlijke verantwoordelijkheden
en bevoegdheden zijn hierin beschreven. De grondbeginselen die het religieus leven in deze tijd dragen, blijven
hun inspiratie vinden in het leven en werken van Franciscus en Elisabeth, in het spoor van Jezus van Nazareth.
De besluiten van het laatste kapittel, uitgewerkt in aanbevelingen én de constituties van de Congregatie, zijn de
basis voor de beleidsbepalingen en het handelen van het bestuur.
Op grond van deze bepalingen draagt het bestuur van de Congregatie onder meer de zorg voor:
-

De Evangelische leefwijze van de Congregatie;
het uitvoeren van de besluiten van het kapittel;
het vaststellen van de begroting en jaarrekening;
het vaststellen en uitvoeren van het jaarplan;
het vaststellen en uitvoeren van het beleggingsstatuut;
het vaststellen en uitvoeren van het personeels- en vrijwilligersbeleid;
het ondersteunen en bevorderen van het welbevinden van de zusters binnen en buiten de
communiteit.

E.

Beloningsbeleid.

De adviseurs van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie de
vrijwilligersvergoeding zoals vastgesteld door de overheid. De beloning van personeelsleden van de
Congregatie is geregeld in de CAO V.V.T..
F.

Verslag activiteiten.

Van de activiteiten binnen de Congregatie wordt verslag gedaan in het jaarverslag van het bestuur en eenmaal
in de vier jaar in het bestuursverslag aan het kapittel van de Congregatie.
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 naar verwachting niet
sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten religieus instituut

Jaarrekening

Begroting Jaarrekening

2016
€

2016
€

2015
€

Baten
Inkomsten leden religieus instituut

404.904

384.700

405.727

incidentele baten

331.213

207.600

123.151

Totaal baten

736.117

592.300

528.878

Personeel

232.316

256.900

259.730

Huisvesting

624.722

488.700

560.312

Levensonderhoud

123.324

146.500

131.317

Algemene kosten

32.195

45.500

46.167

Incidentele lasten

26.842

8.000

21.055

1.039.399

945.600

1.018.581

-303.282

-353.300

-489.703

Opbrengst bezittingen en

Bestedingen

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 doelstelling te bereiken.
** ** **

