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Jaarverslag 2011 Stichting Abdij Mariënkroon 
 

Inleiding 
De Stichting Abdij Mariënkroon is opgericht op 23 febr 2007 en op 27 febr 2007 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

De doelstelling van de stichting is: 

 het ondersteunen van de exploitatie van de kerkelijke instelling Abdij Mariënkroon, 
ten behoeve van de continuïteit van de activiteiten van de Abdij en de verzorging 
van de paters Cisterciënzers 

 de bevordering van het culturele en maatschappelijke welzijn van de bevolking van 
Nieuwkuijk en omgeving in de traditie van de paters Cisterciënzers 

 het steunen van individuen, rechtstreeks of indirect. 
 

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het beschikbaar stellen van financiële 

middelen, het verlenen van maatschappelijke en organisatorische ondersteuning en het op 

andere wijze ondersteunen van de Abdij Mariënkroon en de diverse culturele en 

maatschappelijke instellingen en individuele personen in Nieuwkuijk en omgeving. 

Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit subsidies, donaties, schenkingen, 

erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten.  

Het bestuur van de stichting bestaat eind 2011 uit 5 personen, die hun werkzaamheden 

voor de stichting onbezoldigd verrichten. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris 

en een penningmeester. De doelstelling is het bestuur uit minimaal 5 personen te laten 

bestaan. 

Jaar 2011 
 

In 2011 kwam het bestuur 6 maal bijeen. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door 

regelmatig contact over lopende of nieuwe projecten. 

Naast de bespreking van de subsidies (zie hierna) werd regelmatig besproken over de 

raamovereenkomst tussen de Abdij, de SAM en de Stichting Focolare. In deze 

raamovereenkomst zijn afspraken vastgelegd die o.a. gericht zijn op de doelstellingen van 

de SAM.  

Ook werd door het bestuur regelmatig gediscussieerd over de akte van Volmacht tussen 

Adbij en SAM. Hierin wordt bepaald of en in welke mate bevoegdheden, taken en 

vermogen worden overgeheveld van de Abdij naar de SAM. Naar aanleiding van een eerste 

concept van de akte van volmacht wordt in maart 2011 door de abdij besloten om de SAM 

alvast aan te wijzen als gevolmachtigde om de besprekingen over de raamovereenkomst 

tussen Focolare en SAM en Abdij te voeren. Daarbij werd tevens besloten aandacht te 

besteden aan nadere afspraken omtrent de begraafplaats op het terrein van de abdij. 

Namens de SAM werden Jan de Bonth en Peter van Drunen afgevaardigd in de 

bestuurscommissie, bestaande uit leden van SAM en leden van het bestuur van Focolare. 
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Deze commissie stelt de raamovereenkomst op en zal deze – na ondertekening door 

partijen - gaan uitvoeren. 

In de maartvergadering werd decharge verleend aan de penningmeester voor het gevoerde 

financiële beleid. 

In mei werd door de Abdij besloten de resultaten, die elk jaar door SAM worden behaald op 

de beleggingen, voortaan niet meer te verrekenen met de abdij maar in het vermogen van 

de SAM te laten. 

Tijdens de vergaderingen is enkele malen gesproken over de versterking van het bestuur, 

liefst met ook een vrouwelijk bestuurslid. In 2011 leidde dit nog niet tot resultaat. 

Subsidies 2011 
 
In 2011 werd regelmatig gesproken over aangevraagde subsidies. Dat alles leidde tot een 
totaal bedrag van € 14.964,- (2010: € 19633,35) aan uitgekeerde subsidies voor de 
volgende projecten: 
 

 Katiadou Bah (cursus examengeld) € 146,- 

 Brok Bergmans (inrichting woonkamer zorgcentrum) € 500,- 

 Heemkundekring € 2.000,- 

 Lidy van Dam Fonds project Ongehoord € 750,- 

 HTR € 600,- 

 Workshop Peacebirds € 750,- 

 Stichting Strohalm Waalwijk € 500,- 

 Stichting Modus Dag Mantelzorg € 3.500,- 

 Streekarchief digitalisering foto’s Abdij Mariënkroon € 2.500,- (onderdeel van een 
toegezegde subsidie van € 5.000,- voor dit project) 

 Stichting Modus Alzheimerdag € 600,- 

 Schoolcomputer EHA Boulet € 380,- 

 Heemtuin Meulenwerf Heusden € 538,- 

 Vereniging Kleinschalig Wonen aanleg tuin € 500,- 

 Vluchtelingenwerk St. Nicolaasviering € 300,- 

 Voedselbank Heusden kerstpakketten € 1.400,- 
 
Hiermee werd voldaan aan de ANBI vereisten. 

Financieel jaarverslag 
 
In 2011 werd een positief resultaat behaald van € 50.069,39 (zie bijlage: jaarrekening 
Stichting Abdij Mariënkroon). Dit resultaat kwam, na aftrek van de kosten van subsidies 
e.d., vooral voort uit een positief resultaat op beleggingen en door de ontvangst van een 
legaat. De waarde van de beleggingen werd bepaald op basis van de laagste van 
inkoopwaarde en beurswaarde (31/12/2011). Het resultaat op de beleggingen werd 
overeenkomstig het besluit van mei 2011 toegevoegd aan het eigen vermogen en niet meer 
verrekend met de Abdij. 
Het vermogen steeg in 2011 naar € 832.669,69.  
De financiële situatie van de SAM is daarmee gezond te noemen. 
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Slotconclusie 
 

In het vijfde jaar van het bestaan van de stichting werd een zinvolle bijdrage verleend aan 

projecten van hulpverlenende instanties of culturele verenigingen. Tevens werd op 

bescheiden schaal en indirect hulp verleend aan natuurlijke personen. 

Nieuwkuijk, 25 juni 2012  

Namens het bestuur: 

Drs. JHC Hopstaken, voorzitter
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2011: 

 

JHC Hopstaken  voorzitter  abt abdij Mariënkroon 

CJL Schuurmans  secretaris  pater abdij Mariënkroon (Herkozen in 2010) 

PHC van Drunen  penningmeester (herkozen 2011) 
JN de Bonth   lid   (herkozen 2011) 

JMM de Bonth  notulist    (Herkozen 2010) 
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Jaarrekening 2011 Stichting Abdij Mariënkroon 

Balans 
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Verlies en winstrekening 

 


