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Jaarverslag 2012 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) 
 

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 (verder Abdij te noemen) 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 2012 uit 6 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 2012 
 

In 2012 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.  

Overeenkomsten 

Ook werd door het bestuur gesproken over de akte van Volmacht tussen Abdij en SAM. 

Hierin is 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 is in maart 2011 reeds door de Abdij besloten om de SAM aan te wijzen 

als gevolmachtigde om de besprekingen over de raamovereenkomst tussen Focolare en SAM 

en Abdij te voeren. Namens de SAM worden de bestuursleden Jan de Bonth en Peter van 
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Drunen in 2011 afgevaardigd in de Bestuurscommissie, bestaande uit leden van SAM en 

leden van het bestuur van Focolare. Deze commissie heeft de raamovereenkomst opgesteld  

en zal deze – na ondertekening 

door partijen - gaan uitvoeren.  

Op 30 oktober 2012 werd de akte 

van Bestuursoverdracht en 

Volmacht ondertekend bij 

notariskantoor Huijbregts. 

 In het midden op de foto abt 

Hopstaken (namens Abdij), links 

van hem pater Schuurmans en 

rechts dhr. van Drunen (de laatste 

twee personen namens SAM). 

 

Ook werd op 20 dec 2012 de 

Raamovereenkomst tussen Focolare, SAM en Abdij Mariënkroon ondertekend. Hiermee 

wordt o.a. vastgelegd, dat het vruchtgebruik van de door de Abdij in gebruik zijnde 

onderdelen (van de gebouwen) van de Abdij, per 1/1/2014 zal worden beëindigd.  

 

Links de ondertekening van de raamovereenkomst door abt Hopstaken (namens Abdij), rechts door pater 

Schuurmans (namens SAM) en dhr. Dijkema (namens Focolare). 

Versterking bestuur 

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

van SAM, liefst met ook een vrouwelijk bestuurslid. Er werden profielschetsen opgesteld 

voor nieuwe bestuursleden. Dit leidde op 3 december 2012 tot de benoeming van dhr. A.G. 

de Gouw in het bestuur van SAM. We blijven nog zoeken naar uitbreiding gezien de taken 

waarvoor SAM zich gesteld ziet. 

Door de orde der Cisterciënzers is aangegeven dat er belangstelling is om zitting te hebben 

in het bestuur van SAM. Het bestuur staat hier positief tegenover. 
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Subsidies 2012 
 
In 2012 werd regelmatig gesproken over aangevraagde subsidies. Dat alles leidde tot een 
totaal bedrag van € 32.931,80 (2011: € 14.964,-) aan uitgekeerde subsidies voor de 
volgende projecten: 
 

subsidie zwemlessen Stichting Modus (de Rooij) 
voor een gehandicapte oudere mevrouw  

€         61,00 

subsidie ouderenvereniging Vliedberg 40 jarig 
bestaan  

€       500,00 

subsidie Heemkundetuin Heusden (educatiedagen) 
 

€       500,00 

subsidie natuur/milieuvereniging (tentoonstelling) 
 

€       375,00 

subsidie kaart/kienclub (Coesmans) 
 

€       250,00 

subsidie Harmonie de Eendracht (jeugdopleiding) 
 

€    1.200,00 

subsidie Vluchtelingenwerk WOBB zwemlessen 
voor 17 kinderen  

€    5.000,00 

subsidie Vluchtelingenwerk (medische kosten Aslami) 
 

€    1.860,00 

subsidie Modus (Alzheimerbijeenkomst) 
 

€       550,00 

Subsidie Modus  (Dag Mantelzorgers) 
 

€    3.362,50 

Subsidie Floja Malawi (ontwikkelingsproject) 
 

€    1.000,00 

Subsidie Vincentiusvereniging Vlijmen 
 

€       500,00 

subsidie Streekarchief (digitalisering fotoarchief 
Abdij)  

€    7.053,30 

subsidie VV Haarsteeg (kleding jeugdelftal) 
 

€       550,00 

subsidie Ambrosiusgilde (kostuums) 
 

€    2.500,00 

subsidie JUVANS (fam. Kotwal) 
 

€    1.000,00 

subsidie Vluchtelingenwerk WOBB (St. 
Nicolaasviering)  

€       250,00 

Subsidie Rome reis middelbare school 
 

€    1.250,00 

Subsidie Stichting “Ontmoeten” (kerstdiner 
29/12/12)  

€    2.500,00 

Subsidie Harmonie Drunen (lidmaatschap) 
 

€       350,00 

Subsidie Voedselbank Heusden ivm Kerstmis 2012 
 

€    2.170,00 

Subsidie Juvans (fam. Kotwal milieubijdrage) 
 

€       150,00 

Totaal transacties [1-1-2012- tot 31-12-2012]   € 32.931,80 

 
 
Hiermee werd voldaan aan de ANBI vereisten. 
Het bestuur stelt wel vast dat er weinig rechtstreekse vraag is naar individuele 
hulpverlening voor personen en gezinnen die daar voor in aanmerking zouden kunnen 
komen. Dit is altijd een belangrijke doelstelling geweest van de Abdij. Wel werden via 
Juvans, Modus en vluchtelingenwerk projecten en individuele personen of gezinnen 
ondersteund. 
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Financieel jaarverslag 
 
In de vergadering van 25 juni 2012 wordt decharge verleend aan de penningmeester over 
het gevoerde financiële beleid in 2011.  
In 2012 werd een positief resultaat behaald van € 89.930,04 (zie jaarrekening Stichting 
Abdij Mariënkroon). Dit resultaat kwam, na aftrek van de kosten van subsidies e.d., vooral 
voort uit een positief resultaat op beleggingen. De waarde van de beleggingen werd 
bepaald op basis van de laagste van inkoopwaarde en beurswaarde (31/12/2012). 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 2012 naar € 922.599,73 (na toevoeging resultaat aan reserves).  
De financiële situatie van de SAM is daarmee gezond te noemen. 
 

Slotconclusie 
 

In het zesde 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, februari 2013  

Namens het bestuur: 

 

 

Drs. JHC Hopstaken, abt, voorzitter 

 

 

 

Dhr. CLJ Schuurmans, secretaris
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2012: 

 

JHC Hopstaken voorzitter  abt abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2014) 
CJL Schuurmans secretaris  pater abdij Mariënkroon (herkiesbaar  2013) 

PHC van Drunen penningmeester herkiesbaar 2015 
JN de Bonth  lid   herkiesbaar 2015 
JMM de Bonth notulist    herkiesbaar 2013 
AG de Gouw  lid   herkiesbaar 2014 
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Jaarrekening 2012 Stichting Abdij Mariënkroon 

Balans in € 

ACTIVA  31-12-2012  
 

31-12-2011  

1000  Contanten  -.-   -.-  

1020  Bankrekening ABN 44.54.83.229  897,86   3.492,26 

1021  Internetspaarrekening  -.-   -.-  

1022  Depositorekening 41.30.27.155  -.-   -.-  

1023  Private Banking Sparen 58.10.53.451  47.000,00   207.029,41  

1024  Vermogensspaarrekening 42.53.50.312  448.533,75   -.-  

1025  Ondernemersdepositorekening 50.12.62.562  -.-   -.-  

1030  Beleggingen  419.672,30   608.753,21  

1150  Vooruitbetaalde belastingen  1.636,88   2.275,79  

1200  Inventaris  -.-   -.-  

1300  Vorderingen  4.971,03   11.120,27  

1310  Bedrijfsuitrusting  -.-   -.-  

1320  Kantoormeubilair  -.-   -.-  

1330  Computer  -.-   -.-  

1340  Software  -.-   -.-  

1350  Kruispostenrekening  -.-   -.-  

1360  Onroerend goed  -.-   -.-  

TOTAAL ACTIVA  922.711,82   832.670,94  

    

PASSIVA  31-12-2012   31-12-2011  

2100  Banklening korte termijn  -.-   -.-  

2110  Schulden aan Abdij  -.-   -.-  

2120  Beginkapitaal  -.-   -.-  

2200  Reserves/Eigen vermogen  832.669,69   782.600,30  

2250  Overige schulden  112,09   1,25  

2300  Toegezegde subsidies  -.-   -.-  

Resultaat (positief)  89.930,04   50.069,39  

TOTAAL PASSIVA  922.711,82   832.670,94  
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Verlies en winstrekening in € 

    

UITGAVEN  2012   2011  

3240  Kosten  846,83   1.126,34  

3300  Verleende subsidies  32.931,80   14.964,00  

3310  Bankkosten en debetrente bank  15,48   643,82  

3320  Kosten effecten en beleggingen  3.192,72   1.314,91  

3340  Schenkingen aan Abdij tbv onderhoud etc  -.-   -.-  

TOTAAL UITGAVEN  36.986,83   18.049,07  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

INKOMSTEN  2012   2011  

4000  Schenkingen aan SAM  -.-   40.917,07  

4100  Bankrente spaarrekeningen/deposito’s en 

spaarrekeningen  

6.761,12   1.945,10  

4200  Opbrengst effecten en beleggingen  120.155,75   25.256,29  

4300  Andere inkomsten  -.-   -.-  

TOTAAL INKOMSTEN  126.916,87   68.118,46  

Resultaat (positief)  89.930,04   50.069,39  

 


