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Jaarverslag 2014 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM)
Inleiding
De Stichting Abdij Mariënkroon is opgericht op 23 februari 2007 en op 27 februari 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 2014 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 2014
Op 1 januari 2014 werd door de Abdij officieel afstand gedaan van het gebruiksrecht van
de ruimten, die sinds de formele overdracht van de gebouwen in 2002 door de paters nog
in gebruik waren. Dit betrof met name het oude kloostergebouw met slaap- en
woonvertrekken, de keuken en de refter. Voor de monumentale toren werd een
huurovereenkomst opgesteld, waarbij werd bepaald dat de SAM per 1/1/2014 de gehele
toren huurt van Stichting Focolare. De SAM verhuurt vervolgens de toren deels aan de
Stichting Honsoirde en deels aan de Heemkundekring Onsenoort. Alle drie de bedoelde
huurovereenkomsten zijn in januari 2014 geëffectueerd.
Eén van de twee paters had eind 2013 het kloostergebouw al verlaten en een appartement
betrokken dat door SAM van Focolare werd gehuurd om niet, behoudens de kosten van gas,
water en elektra. Ook nam SAM de huurovereenkomst over die tussen de Abdij en de
Stichting Focolare voor de huur van het appartement van de abt was gesloten (eveneens
om niet, behoudens water en energie). De abt verliet het klooster in de loop van de maand
april 2014. Daarmee verliet de laatste pater het kloostergebouw van de Abdij.
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Met deze maatregelen werd uitvoering gegeven aan de raamovereenkomst die tussen
Abdij, SAM en Stichting Focolare in december 2012 was gesloten. Aan de verplichtingen uit
de huurovereenkomsten werd in 2014 door alle partijen voldaan.

Bestuur SAM 2014
In 2014 kwam het bestuur 5 maal bijeen (24 februari, 25 april,11 juli, 17 oktober en 12
december 2014). Daarnaast was er tussen de vergaderingen door regelmatig contact over
lopende of nieuwe zaken. Ook namen bestuursleden van SAM deel aan overleg met
Focolare in de bestuurscommissie, de kapelcommissie en de museumcommissie en aan een
gezamenlijk informeel overleg met alle verenigingen en stichtingen, die werkzaam zijn
binnen of vanuit de Abdij-gebouwen. Al deze besprekingen waren erop gericht tussen de
diverse geledingen goede afspraken te maken voor onderlinge samenwerking en gebruik
van de diverse gebouwen en ruimten op het terrein van de abdij.
In de bestuurscommissie werd specifiek aandacht besteed aan de verdere afwerking van de
praktische zaken, voortvloeiend uit de raamovereenkomst van 2012. Dit betrof o.a. de
overname van roerende goederen en het bespreken van het gebruik van de kapel. Ook de
verdeling van de kosten van het gebruik van de kapel werd in de bestuurscommissie
besproken. Er werd eveneens een aanvang gemaakt met de besprekingen tussen SAM en
Focolare over een op te richten museum.
In 2014 waren de bestuursleden abt Hopstaken en dhr. Urlings herkiesbaar. Beiden
aanvaardden een nieuwe termijn in het bestuur van SAM.
Het Jaarverslag 2013 werd in de april vergadering formeel vastgesteld en ondertekend door
voorzitter en secretaris. Daarmee werd ook het financiële verslag geaccordeerd en werd
décharge verleend aan de penningmeester. In de juli vergadering werden enkele kleine
aanpassingen in het Jaarverslag 2013 vastgesteld.
Het beleidsplan 2014 werd in de april vergadering besproken en vastgesteld. Daarbij werd
besloten in 2014/2015 contact te zoeken met 4 geselecteerde hulpverleningsinstanties om
de mogelijkheden van samenwerking te onderzoeken.

Subsidies 2014
Het aantal aanvragen om subsidie was in 2014 beduidend lager dan in andere jaren. Dit
had o.a. te maken met het overlijden in 2013 van een bestuurslid, dat beschikte over een
breed netwerk binnen de gemeente. Voorts met het beleid van het bestuur om
samenwerking te zoeken met andere organisaties, werkzaam binnen de gemeente
Heusden, met dezelfde of vergelijkbare doelstelling als die van de SAM. Enerzijds betrof
dat door de overheid ingestelde instanties zoals Juvans/maatschappelijk werk, anderzijds
betrof dat stichtingen zoals de Stichting Leergeld Heusden, de Vincentiusvereniging of de
Voedselbank die binnen de gemeente Heusden opereren. Belangrijke overwegingen om
uiteindelijk met de Vincentiusvereniging en de Stichting Leergeld Heusden een
subsidieovereenkomst aan te gaan waren:
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-

Het gebrek aan mankracht binnen SAM om aanvragen om subsidie uitvoerig te
beoordelen én ten uitvoer te brengen, zeker daar waar het om materiële hulp zou
gaan

-

De zekerheid, dat er bij de hulpverlenende wettelijke instanties zoals Juvans een
screening plaatsvindt volgens objectieve criteria

-

Het gegeven dat bij het doorsluizen van subsidieaanvragen van Juvans naar de
Vincentiusvereniging of de Stichting Leergeld Heusden nog een tweede screening
plaatsvindt (ook bij directe aanvragen bij deze stichtingen)

-

De beschikbare mankracht bij de genoemde verenigingen om daadwerkelijk
(materiële) hulp te kunnen verlenen.

Aan beide stichtingen werd elk € 5000,- subsidie verleend in 2014. Voor de Stichting
Leergeld Heusden is de subsidie bedoeld voor directe hulpverlening binnen de doelgroep en
niet voor de opstartkosten, daar deze door andere instanties al werden gesubsidieerd.
Onderstaande tabel bevat alle in 2014 toegekende subsidies. Er werd voor € 12.500,- aan
subsidies toegekend en in 2014 werd in totaal voor € 12.900,- daadwerkelijk betaald. Eén
post betrof een bedrag van € 500,- toegezegd in dec 2014 en betaald in maart 2015 en van
een toegezegde en in 2014 betaalde subsidie werd € 100,- terugontvangen.

Datum
1/1/2014

1/1/2014

Omschrijving

Bedrag

In het kader van de huurovereenkomst met Honsoirde is
overeengekomen dat de kosten van gas/water en elektra voor
rekening van SAM zijn

p.m.

In het kader van de huurovereenkomst met de
Heemkundekring Onsenoort is overeengekomen dat de
kosten van gas/water en elektra voor rekening van SAM zullen
zijn

p.m.

24/2/2014

Kuijkse stratenloop

€ 250,-

24/2/2014

Parochie Wonderbare Moeder Lourdesreis *)

€ 500,-

24/2/2014

Cliënte van Juvans uit Vlijmen 2 x € 150,- voor acute noodhulp

€ 300,-

25/4/2015

Stichting Heemtuin De Meulenwerf tbv de Kleppermandagen

€ 350,-

11/7/2015

Cliënte van Juvans uit Vlijmen tbv reparatie auto tbv werk

€ 600,-

11/7/2015

Vincentiusvereniging jaar 2014 tbv acute noodhulp
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16/12/2014 Heemkundekring Onsenoort tgv de uitgifte van 2 boeken en
het organiseren van een tentoonstelling
16/12/2014 Stichting Leergeld Heusden, subsidie voor 2015
Totaal betaald in 2014 aan subsidies

€ 500,-

€ 5.000,€ 12.500,-

*) op de Lourdesreis werd € 100,- restitutie ontvangen
Alle verleende subsidies voldeden aan de voorwaarden verbonden aan de ANBI-status van
de SAM.

Commissies
Bestuursleden van SAM namen in 2014 deel aan diverse commissies. Een belangrijke
commissie is de bestuurscommissie, die toeziet op de uitvoering van de raamovereenkomst
die in december 2012 werd gesloten tussen SAM, Abdij en Stichting Focolare. Daarnaast
werd in de museumcommissie een start gemaakt met de discussie over de vorming van een
museum op het terrein van de Abdij. In 2015 werd deze discussie voortgezet.

Financiële zaken
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar het financieel verslag op de website van
SAM.
Het bestuur heeft in 2014 besloten voortaan te volstaan met een samenstellingscontrole
door de accountant. Tevens werd besloten jaarlijks niet meer dan 50% van de opbrengsten
van SAM (uit beleggingen, legaten, schenkingen, rente e.d.) te besteden aan acute
noodhulp via stichtingen als bovenstaand genoemd. De andere helft is bestemd voor de
overige activiteiten van SAM. Indien nodig zal ook het vermogen aangesproken kunnen
worden.
Het jaar 2014 was in financieel opzicht een gunstig jaar voor de SAM. Er werd een resultaat
behaald van € 54.109,-. Het resultaat wordt verklaard door sterk gedaalde kosten met
name in de relatie tot de Abdij en door de toegenomen resultaten van beleggingen.
Het resultaat wordt aan het vermogen toegevoegd.
De financiële situatie van de SAM is gezond te noemen.
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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, mei 2015

Namens het bestuur:
Drs. JHC Hopstaken, abt, voorzitter

Dhr. H vd Maazen, secretaris
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2014:
JHC Hopstaken

voorzitter

abt abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2017)

H vd Maazen
PHC van Drunen

secretaris
penningmeester

herkiesbaar 2016
herkiesbaar 2015

CJL Schuurmans

lid

pater abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2016)

AG de Gouw
S Urlings

lid
lid

herkiesbaar 2015
herkiesbaar 2017
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