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Jaarverslag 2013 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:
a) De behartiging van de belangen van en de bevordering van het welzijn, met name
een goede verzorging en verpleging, van de paters Cisterciënzers die behoren tot
de Abdij Mariënkroon, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of
zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime
zin;
b) De bevordering van het maatschappelijk en cultureel welzijn van de bevolking van
Nieuwkuijk en omgeving, in de traditie van de paters Cisterciënzers van de Abdij
Mariënkroon.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) Het ter beschikking stellen van financiële middelen, het verlenen van
maatschappelijke en organisatorische ondersteuning ten behoeve van de personen
als bedoel in punt a) van de doelstelling
b) Het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van en het op
andere wijze ondersteunen van projecten op maatschappelijk en cultureel terrein
als bedoeld in punt b) van de doelstelling
(bron: statuten)

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 2013 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.

Activiteiten in 2013
In 2013 kwam het bestuur 7 maal bijeen. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door
regelmatig contact over lopende of nieuwe projecten. Op 30 oktober 2012 (vorig
verslagjaar) werd de akte van Bestuursoverdracht en Volmacht ondertekend tussen Abdij
en SAM. Hierin is bepaald dat er belangrijke bevoegdheden, taken en vermogen zijn
overgeheveld van de Abdij naar de SAM. Het betreft uitsluitend de materiële zaken.
Naast de bespreking van de subsidies (zie hierna) werd krachtens de genoemde akte van
volmacht regelmatig gesproken over de uitvoering van de raamovereenkomst tussen de
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Abdij, de SAM en de Stichting Focolare. In deze raamovereenkomst zijn afspraken
vastgelegd die o.a. gericht zijn op de doelstellingen van de SAM.
Hierin is o.a. de huisvesting geregeld van de paters die tot het klooster van Abdij
Mariënkroon behoren. Ook wordt in de overeenkomst aandacht besteed aan het gebruik
van de kapel, de begraafplaats, de historische toren en de oprichting van een museum.
Met al deze zaken heeft het bestuur van SAM zich in 2013 beziggehouden. Zo werden er
afspraken gemaakt over de (her)huisvesting van en de zorgverlening aan de paters, werden
er huurovereenkomsten opgesteld voor de huur van de historische toren, om daarmee de
huisvesting van de stichting Honsoirde en van de Heemkundekring Onsenoort voor langere
tijd veilig te stellen. Beiden dragen mede bij aan de instandhouding van het cultureel
erfgoed van de Abdij. Ook werd gesproken over de herverdeling van taken tussen
Abdij/SAM en Focolare inzake het beheer van de kapel en de ondersteuning in de
Eucharistievieringen. Vooral de laatste maanden van 2013 hebben deze taken veel tijd en
inspanning gevergd van het bestuur.
Tenslotte werden voorbereidingen getroffen om vanaf 2014 te voldoen aan de wettelijke
verplichtingen inzake de publicatie van belangrijke gegevens tbv het behoud van de ANBI
status. De betreffende informatie is te vinden op de website van de stichting. Via deze
website kunnen ook aanvragen voor subsidie worden ingediend.

Versterking bestuur
Op 9 augustus 2013 bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid dhr. Jan de Bonth
na een kortstondige opname in het ziekenhuis was overleden. Jan de Bonth verzorgde het
secretariaat en assisteerde de abt bij de wekelijkse vieringen. Jan vormde een spil in het
bestuur en handelde vele bestuursbesluiten af. Wij zullen zijn inbreng node missen.
Daarnaast had dhr. Jozef de Bonth om persoonlijke redenen al afscheid genomen kort vóór
de vergadering van 29 april 2013.
Voldoende redenen om nieuwe bestuursleden aan te trekken. Deze werden gevonden in de
dhr. H. vd Maazen als secretaris van de stichting en dhr. S. Urlings als gewoon lid. Met
deze benoemingen op 14 oktober 2013 kwam het bestuur weer op volle sterkte.
Vanuit het Generalaat van de orde der Cisterciënzers is aangegeven dat er belangstelling is
om zitting te hebben in het bestuur van SAM. Het bestuur staat hier niet afwijzend
tegenover.

Subsidies 2013
In 2013 werd regelmatig gesproken over aangevraagde subsidies. Dat alles leidde tot een
totaal bedrag van € 14.950,- (2011: € 32.931,80) aan uitgekeerde subsidies voor de
volgende projecten:
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Juvans. Inz. fam. Moussaoui (dec 2012 toegezegd)
Patronaat Nieuwkuijk (verbouwing)
St. Barbara Schuts Vlijmen
Garcia Moreno Scouting Nieuwkuijk
Stichting Edukans (via Yolanda Doensen) Onderwijsprojekt in Peru
Repair Café Heusden (startsubsidie)
Heemtuin Kleppermandagen 2013
Gilde St. Joris van Onsenoort (verbouwing Gildehuis)
Voormalig pastoor Jezudos (aanschaf auto India)
Harmonie Drunen (o.a. instrumentenfonds)
Juvans tbv een noodlijdend gezin
d’Oultremontcollege tbv leerling (dyslexieonderzoek)
Vincentiusvereniging Vlijmen (tbv noodlijdend gezin)
Led-verlichting voor Honsoirde
Gift ramp Filipijnen
KBO afdeling Nieuwkuijk (feestmiddag 40 jr bestaan) (2014 betaald)
Totaal subsidies 2013

€
750,-€ 5.000,-€
750,-€ 1.250,-€
250,-€
250,-€
500,-€ 3.250,-€ 1.000,-€ 1.300,-€
800,-€
600,-€
750,-€ 2.500,-€ 2.000,-€
500,-€ 21.450,--

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 en de Vincentius vereniging individuele personen of gezinnen ondersteund.

Financieel jaarverslag 2013
In de vergadering van 29 april 2013 werd het jaarverslag goedgekeurd en werd decharge
verleend aan de penningmeester over het gevoerde financiële beleid in 2012.
Door de overheveling van het vermogen van de abdij naar de SAM en de daarbij horende
overheveling van de diverse beheerstaken kreeg de jaarrekening in 2013 een ander
karakter. Een belangrijk accent werd gelegd op de kosten van verzorging en huisvesting
van de paters.
Daardoor werd er in 2013 een negatief resultaat behaald van -/- € 35.041,- (zie
jaarrekening Stichting Abdij Mariënkroon). Dit negatieve resultaat werd vooral behaald
door de hoge lasten van huisvesting (€ 89.305,-), de kantoorlasten (€ 4.046,-) en de
algemene lasten (€ 29.849,-), waaronder de verleende subsidies. De opbrengst uit
beleggingen was € 94.705,-. De waarde van de beleggingen werd bepaald op basis van de
laagste van inkoopwaarde en beurswaarde (31/12/2013). Het vermogen steeg in 2013 naar
€ 2.125.810 (na toevoeging resultaat aan reserves), met name door de overheveling van
vermogen van Abdij naar Sam. Een deel van het vermogen is bestemd als voorziening voor
de verzorging van de paters. De financiële situatie van de SAM is gezond te noemen.
Voor een uitvoerig financieel verslag verwijzen we graag naar onze website.
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Slotconclusie
In het zevende 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 april 2014
Namens het bestuur:

Drs. JHC Hopstaken, abt, voorzitter
Getekend 25/4/2014

Dhr. H. van der Maazen, secretaris
Getekend 15/4/2014

Drs. PHC van Drunen, penningmeester
Getekend 25/4/2014
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2013:
JHC Hopstaken

voorzitter

abt abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2014)

H vd Maazen
PHC van Drunen

secretaris
penningmeester

herkiesbaar 2016
herkiesbaar 2015

CJL Schuurmans

lid

pater abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2016)

S. Urlings
AG de Gouw

lid
lid

herkiesbaar 2014
herkiesbaar 2015

Contactgegevens
Stichting Abdij Mariënkroon
Abdijlaan 6
5253 VP Nieuwkuijk
Website: www.stichtingabdijmarienkroon.nl
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