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Jaarverslag 2015 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 2015 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 2015
Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is bekend dat onze voorzitter Abt Drs.
JHC Hopstaken op 26 januari 2016, op de gedenkdag van de stichters van de orde der
Cisterciënzers, is overleden. Zijn overlijden kwam als een grote schok.
Zijn gezondheid liet de laatste jaren duidelijk te wensen over en het was om die reden dat
hij voorafgaande aan zijn overlijden geruime tijd was opgenomen in het ziekenhuis en
later in een revalidatiecentrum om te herstellen. Hij had een sterke wens nog terug te
keren naar zijn geliefde en vertrouwde Mariënkroon waar hij gedurende praktisch zijn
gehele leven woonde en werkte. Kort voor zijn overlijden keerde hij nog terug.
Ruim 24 jaar was hij als abt van het klooster verantwoordelijk voor zijn medebroeders.
Ook voelde hij duidelijk het niet te vermijden einde van de kloostergemeenschap
aankomen.
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Tijdens zijn periode als abt heeft hij vele medebroeders van Mariënkroon ten grave
gedragen. Hij heeft eveneens de verantwoordelijkheid genomen om Mariënkroon te
behouden als spiritueel centrum door het gehele complex in 2002 over te dragen aan de
Focolare-beweging. Kort voor zijn overlijden heeft de generaal overste hem nog gesterkt in
dit besluit. Dat was voor de abt belangrijk, want twijfel over dat besluit speelde hem vaak
parten. Met dit besluit kwam immers ook
het einde van de kloostergemeenschap
Mariënkroon in beeld. Hulp bij het in
stand houden van de kloostergemeenschap door nieuwe aanwas of van
de kant van andere kloosters was niet te
verwachten en ook niet reëel.
Abt Hopstaken wordt alom geprezen om
zijn aimabele en tolerante houding. Zijn
devies: “Ik wil met iedereen in vrede
leven” was te prijzen, maar kende ook
zijn prijs. De laatste jaren van zijn leven
trok de abt zich om redenen van
gezondheid steeds meer terug uit het
maatschappelijke en religieuze leven.
Ook het plotselinge overlijden van zijn
broer Leo Hopstaken op 18 juni 2015 had
hem erg aangegrepen. De abt droeg zijn
laatste officiële eucharistieviering op 24
mei 2015 op tijdens Pinksteren. Hij zat
op 8 juli 2015 voor het laatst als
voorzitter de vergadering van het bestuur
van onze stichting voor.
Wij danken hem voor zijn altijd
inspirerende woorden en gedachten. Het
achterblijvende bestuur zal in zijn geest
en traditie het werk van de stichting
voortzetten. Ook zal het bestuur de zorg op zich nemen voor pater Jacobus Schuurmans,
de enige Cisterciënzer die Nederland ten tijde van het schrijven van dit verslag nog kent.
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Bestuur SAM 2015
In 2015 kwam het bestuur 4 maal bijeen (24 februari, 14 april, 8 juli (agenda 23 juni), 19
oktober 2015). 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 (19 mei 2015). Al deze besprekingen waren erop
gericht tussen de diverse geledingen goede afspraken te maken over onderlinge
samenwerking en gebruik van de diverse gebouwen en ruimten op het terrein van de abdij.
Belangrijke onderwerpen van gesprek waren de subsidieaanvragen (zie daarvoor de
volgende paragraaf), de zorg voor pater Schuurmans, beheer van financiën, abdijmuseum
en bestuursaangelegenheden.
Pater Schuurmans verliet in de loop van 2015 het abdijcomplex om te gaan wonen in het
zorgcentrum St. Janshof. Het was zijn wens om dichter bij zijn parochianen te gaan
wonen, waarvoor hij lange tijd pastoor was geweest. Vanuit de familiekring van pater
Schuurmans kreeg de SAM ondersteuning bij zijn verzorging. De huurovereenkomst van het
appartement van Focolare waarin hij woonde op Mariënkroon werd beëindigd.
De discussies rondom de oprichting van een abdij-museum werden namens ons bestuur
gevoerd door Serva Urlings. In het op te richten museum, dat in samenwerking met
Focolare tot stand zal moeten komen, wordt een beeld geschetst van het leven en werk
van de Cisterciënzers die zich in mei 1904 vestigden in Nieuwkuijk. De besprekingen
verliepen in 2015 moeizaam, maar tijdens het schrijven van dit verslag zijn er grote
vorderingen gemaakt.
In 2015 waren de bestuursleden PHC van Drunen en AG de Gouw herkiesbaar. Beiden
aanvaardden een nieuwe termijn in het bestuur van SAM.
Het Jaarverslag 2014 werd in de juli vergadering formeel vastgesteld en ondertekend door
voorzitter en secretaris. Daarmee werd ook het financiële verslag geaccordeerd en werd
décharge verleend aan de penningmeester.
Het beleidsplan werd in 2015 niet aangepast.
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Subsidies 2015
In 2015 werd er voor € 20.600,- aan subsidies verleend. Onderstaande tabel geeft een
overzicht. Naast deze subsidies verleende SAM aan de Vincentiusvereniging een
garantiestelling voor de huur gedurende 2 jaar van de op te richten Vincentiuswinkel in
Drunen. Hiermee was een bedrag gemoeid van € 10.800,-. Ook werden de kosten van gas,
water en elektra van de toren voor rekening van SAM genomen (niet in de tabel
opgenomen). Deze toren wordt gehuurd door Stichting Honsoirde en de Heemkunde Kring
Onsenoort.

Overzicht aangevraagde en verleende subsidies 2015 SAM
Datum
aanvraag

Omschrijving
Begunstigde

Betaald d.d.

15-1-2015 Honsoirde

25-2-2015

28-1-2015 J. Smits Fontem

25-2-2015

Bedrag in €
200,00 lampjes kerstster
1.000,00 bijdrage project FONTEM Kameroen
Pasen-pakket voedselbank ism Koninklijke
3.000,00 Sanders

24-2-2015 Voedselbank

6-4-2015

17-3-2015 Meulenwerf

12-4-2015

30-4-2015 Nepal/Hulporg.

30-4-2015

15-6-2015 Brownies&Downies

25-7-2015

18-6-2015 Vincentiusvereniging
St Vluchteling
27-7-2015 Heusden

20-7-2015
20-10-2015

23-9-2015 Vincentiusvereniging

21-11-2015

1-10-2015 Focolare

20-10-2015

5.000,00 Voortzetting project hulpverlening
Zwemlessen 4 vluchtelingenkinderen
2.200,00 (aanvraag betrof 18 kinderen)
Aanvraag hulp bij opzet en exploitatie
2.500,00 Vincentiuswinkel
Opvang vluchtelingen op Abdij
2.500,00 Mariënkroon

27-11-2015 Honsoirde

30-11-2015

1.800,00 Onderhoud ruimtes in toren

Totaal verleende subsidies 2015 SAM

400,00 Kleppermandagen Heusden
1.000,00 Aardbevingen Nepal
Bijdrage opzet project Zuid-Afrika
1.000,00 Brownies&Downies

20.600,00

Alle verleende subsidies voldeden aan de voorwaarden verbonden aan de ANBI-status van
de SAM.
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Commissies
Bestuursleden van SAM namen in 2015 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.

Financiële zaken
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar het financieel verslag op de website van
SAM of naar het overzicht op de volgende pagina.
Het bestuur heeft in 2014 al 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. Dit beleid werd in 2015 gecontinueerd.
Het jaar 2015 was in financieel opzicht een gunstig jaar voor de SAM. Er werd een resultaat
behaald van € 30.121,- (2014: € 54.107,-). Het resultaat wordt aan het vermogen
toegevoegd.
De financiële situatie van de SAM is gezond te noemen.
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Stichting Abdij Marienkroon
Balans per

31-12-2015

Activa

Passiva

- Vaste Activa
Financiële vaste activa

€

1.336.364

- Vlottende Activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€

10.837
871.101

Totaal

€

881.938

€

2.218.302

Vermogen

€

2.210.038

Kortlopende
schulden €

8.264

€

2.218.302

Toelichting op de balans per 31/12/2015:

Vermogen
Het vermogen bestaat uit een bedrag van € 2.060.038 vermogen en € 150.000 bestemmingsreserve

Staat van baten en lasten over 2015
Bruto
bedrijfsresultaat

€

10.090

Overige bedrijfslasten en
verstrekte subsidies

€

48.374

Resultaat

€

-38.284

Financiële baten en
lasten

€

68.405

Resultaat

€

30.121

Voorgenomen bestedingen 2016 bedragen
naar schatting € 50.000
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Slotconclusie
In het achtste 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, 20 juni 2016

Namens het bestuur:

Drs. PHC van Drunen, voorzitter/penningmeester

Dhr. H vd Maazen, secretaris
Ondertekend in de bestuursvergadering van 20 juni 2016

Bestuurssamenstelling per 31/12/2015:
JHC Hopstaken

voorzitter

abt abdij Mariënkroon (overleden 26/1/2016)

H vd Maazen
PHC van Drunen

secretaris
penningmeester

herkiesbaar 2016
herkiesbaar 2018

CJL Schuurmans

lid

pater abdij Mariënkroon (herkiesbaar 2016)

AG de Gouw
S Urlings

lid
lid

herkiesbaar 2018
herkiesbaar 2017
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