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Jaarverslag SAM 2016 

Jaarverslag 2016 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: 

 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 

 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 

 

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het beschikbaar stellen van financiële 

middelen, het verlenen van maatschappelijke en organisatorische ondersteuning ten 

behoeve van de paters van Abdij Mariënkroon (verder Abdij te noemen) en het beschikbaar 

stellen van financiële middelen ten behoeve van en het op andere wijze ondersteunen van 

projecten op maatschappelijk en cultureel terrein van de bevolking van 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 2016 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. In 2016 hebben er diverse bestuurswisselingen plaatsgevonden. 

 

Jaar 2016 
Zoals in het vorige jaarverslag reeds gemeld, overleed onze voorzitter Abt Drs. JHC 

Hopstaken op 26 januari 2016, op de gedenkdag van de stichters van de orde der 

Cisterciënzers. 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.  
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Sinds zijn wijding tot abt op 14 sept 1991 (zie 

foto, bron SALHA1) was hij als abt van het 

klooster verantwoordelijk voor zijn 

medebroeders. In de loop van zijn periode als 

abt voelde hij duidelijk het niet te vermijden 

einde van de kloostergemeenschap aankomen.  

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 van de Cisterciënzer Orde, Mauro 

Guiseppe Lepori 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 leven. Ook het plotselinge overlijden van zijn broer Leo Hopstaken op 18 

juni 2015 had hem erg aangegrepen evenals daarvoor het overlijden van zijn zus Jo. 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 blijven zorgen voor pater Jacobus Schuurmans, de enige Cisterciënzer van de 

gewone observantie die Nederland ten tijde van het schrijven van dit verslag nog kent.  

De uitvaart van de abt vond plaats op 2 februari 2016, eveneens een gedenkdag van de 

Orde.   

 

                                                           
1 SALHA: Streekarchief Land van Heusden en Altena (zie www.salha.nl) 
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Gedachtenisboekje  
  

Rondom de voorbereidingen van de uitvaart van abt 

Hopstaken ontstond het idee om bezoekers van de 

vooravondviering en de uitvaart, alsmede vrienden en 

bekenden van de abt te vragen een persoonlijke 

herinnering aan de abt naar de stichting te sturen met de 

bedoeling deze bijdragen te bundelen in een 

gedachtenisboekje. Aldus geschiedde. Naast de genoemde 

bijdragen verzamelde journalist Hans vd Eeden vroegere 

krantenartikelen waarin abt Hopstaken werd geïnterviewd 

en nodigde hij enkele belangrijke personen uit de 

omgeving van de abt uit voor een speciaal interview over 

hun relatie met de abt. Een en ander werd gebundeld in 

een 80 pagina’s tellend boekje dat in een oplage van 350 

stuks verscheen in september, op de dag dat de abt zijn 

25 jarig abts-jubileum zou hebben gevierd. Het boekje 

werd gratis verspreid onder de eerder genoemde groep 

van mensen die op enige wijze hadden bijgedragen aan het boekje, dan wel het afscheid 

van de abt hadden bijgewoond. 

 

Bestuur SAM 2016 
 

Het overlijden van de abt vergde de aandacht van het 

bestuur, omdat de SAM was aangesteld als executeur-

testamentair. Naast het regelen van de uitvaart, 

moest ook het appartement van de abt worden 

opgeleverd. In het bestuur werden de taken verdeeld 

om e.e.a. in goede banen te leiden. Omdat de 

stichting geen voorzitter had werd besloten dhr. van 

Drunen tot voorzitter a.i. te benoemen. Tevens werd 

in de vergadering van 19 februari 2016 besloten de 

Generaal Overste Mauro Guiseppe Lepori (op de foto 

rechts) te benoemen als bestuurslid. Later in het jaar 

(19 oktober 2016) werd besloten de Generaal Overste 

tot voorzitter te benoemen. Dhr. van Drunen bleef 

vice-voorzitter.  

Dhr. Serva Urlings, speciaal belast met de activiteiten 

rondom het museum, gaf in de oktober-vergadering 

aan zich te willen terugtrekken uit het bestuur om 

redenen van gezondheid. Zijn plaats in het bestuur 

werd in dec 2016 ingenomen door dhr. W. Broeders. 

Dhr. van Drunen nam de plaats van dhr. Urlings in de 

museumcommissie in. Het bestuur is dhr. Urlings 

bezoek Generaal Overste Mauro Guiseppe Lepori (rechts), 
pater Schuurmans (midden), Prior Bruno Robeck van 
Langwaden (links) 
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zeer erkentelijk voor zijn inzet. 

Met deze wijzigingen was het bestuur weer op sterkte. 

In 2016 werd er 6 keer vergaderd. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door 

regelmatig (email-)contact. Ook was er diverse keren contact met het Generalaat van de 

Cisterciënzers in Rome, c.q. met onze voorzitter Lepori en de procurator van de orde, 

pater Lluc Torcal. Onderwerp van gesprek was de ontstaansgeschiedenis van de SAM en de 

huidige status van de SAM. De Generaal gaf al snel te kennen dat de Abdij als juridische 

entiteit zou blijven bestaan en dat het werk van de Abdij, zoals dat in de SAM werd 

uitgevoerd, zijn instemming had. Het Generalaat wil in 2017 nader in overleg treden over 

de toekomst van de SAM. Tijdens zijn bezoek aan Mariënkroon in april 2016 gaf de 

Generaal aan in te stemmen met het beleid en de besluitvorming van de SAM, omdat dat 

duidelijk in lijn was met de wijze waarop de paters in Nieuwkuijk altijd handelden.    

Tijdens de vergaderingen in 2016 werd regelmatig aandacht besteed aan de culturele, 

maatschappelijke en sociale doelstellingen van de SAM, mede door aanvragen om subsidie 

die bij het secretariaat binnen kwamen. Zo werd er subsidie verleend aan de Stichting 

Leergeld, die zich inzet voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Er werd subsidie 

verleend aan projecten met een educatieve achtergrond (Heemtuin, educatieve 

programma van de Straatopera Vliedberg, Harmonie De Eendragt), met een sociale 

achtergrond (Ontmoeten, Stichting Chapeau) en culturele projecten (Honsoirde, project 

Bernardine, Canon Heusden, Kerststal Focolare) of als directe hulp (Voedselbank). 

Graag verwijzen we naar de aparte paragraaf voor een specificatie van de verleende 

subsidies in 2016. 

 

Museum 
 

Het project “Museum” kreeg ruim 

aandacht in het bestuur.  

Na een periode van voorwerk door de 

museumcommissie bestaande uit dhr. 

Urlings namens SAM en dhr. Derks 

namens Focolare werd in het najaar van 

2016 door de besturen van SAM en 

Focolare goedkeuring gegeven aan de 

benodigde investeringen voor de opzet 

van het museum.  

In april 2017 hopen we het museum te 

openen. 
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Beleidsplan 
 

Het beleidsplan werd in 2016 niet aangepast.  

Subsidies 2016 
 

In 2016 werd er voor € 15.450,- aan subsidies verleend. De tabel op de volgende pagina 

geeft een gedetailleerd overzicht. Naast deze subsidies verleende SAM in 2015 aan de 

Vincentiusvereniging al een garantiestelling van € 10.800,- voor de huur gedurende 2 jaar 

van de op te richten Vincentiuswinkel in Drunen. Door het succes van de winkel ziet het er 

naar uit dat er van de garantiestelling geen gebruik zal worden gemaakt.  

 

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. Wel werden er afspraken gemaakt om te bezien welke 

maatregelen genomen zouden kunnen worden om de kosten van het energiegebruik te 

kunnen drukken. 

 

Overzicht subsidies: 

 

Begunstigde Aangevraagd Toegekend Betaald d.d. Bedrag 

Stichting Ontmoeten 29-11-2015 16-2-2016 19-2-2016  €         2.500,00  

Aanschaf Flex Plek voor Stichting Ontmoeten  

Stichting Leergeld Heusden 23-11-2015 1-3-2016 1-3-2016  €         5.000,00  

Subsidie 2016 (projectsubsidie)  

Heemtuin Heusden 10-3-2016 26-4-2016 6-5-2013  €             400,00  

Kleppermandagen 2016  

Stichting Pro Podium 12-4-2016 26-4-2016 12-5-2016  €         1.000,00  

Straatopera Vliedberg, educatieve programma  

Stichting Lyra "Bernardine" 18-6-2016 20-6-2016 26-7-2016  €         2.000,00  

2/3 deel van subsidie voor boekje over Bernadine  

Stichting Chapeau Woonkring Heusden 7-9-2016 18-9-2016 22-9-2016  €             550,00  

Kosten bestuur (25% van verzoek)  

Harmonie De Eendragt 29-8-2016 18-9-2016 22-9-2016  €                      -    

Tbv lesbenodigdheden en lesactiviteiten (betaald 2017)  

Voedselbank Heusden 4-10-2016 9-10-2016 9-10-2016  €         2.000,00  

Extra levensmiddelen Plus supermarkt en vlaaien (Supervlaai)  

Kerststal Mariapoli 21-11-2016 12-12-2016 14-12-2016  €             500,00  

Levende kerststal Focolare (ca. 25% van aanvraag)  

Stichting vrienden Gouverneurshuis 1-12-2016 12-12-2016 21-12-2016  €         1.500,00  

Ontwikkelen Canon Heusden (educatieve paragraaf)  

Totaal     €       15.450,00 
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Alle verleende subsidies voldeden aan de voorwaarden verbonden aan de ANBI-status van 
de SAM.  
 
Het bestuur hoopt met de verleende subsidies een bijdrage te hebben verleend aan het 
stimuleren van het sociaal-maatschappelijke en culturele leven in Heusden, daarbij 
handelend in de geest van de paters van Mariënkroon.   
 

Financiële zaken 
 
Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar het financieel verslag op de website van 

SAM. Het onderstaande overzicht geeft de staat van baten en lasten weer. 

Het bestuur heeft in 2014 al besloten voortaan te volstaan met een samenstellingscontrole 

door de accountant. Dit beleid werd in 2016 gecontinueerd. 

Het jaar 2016 was in financieel opzicht een goed jaar voor de SAM. Er werd een resultaat 

behaald van € 29.250,- (2015: € 30.121,-). Het resultaat is aan het vermogen toegevoegd.  

In 2016 werden extra kosten gemaakt, die verband hielden met het overlijden van de 

voorzitter. Zo werd er een gedachtenisboekje gemaakt, dat gratis werd verspreid. Ook 

werden er extra kosten gemaakt, verband houdende met de verhuurderstaken van de SAM. 

De revenuen uit beleggingen compenseerden de extra kosten in 2016. 

Hieronder treft U de staat van baten en lasten over 2016 aan. 

 

De financiële situatie van de SAM is gezond te noemen. 

 

Bron: publicatiestukken SAM (zie website www.stichtingabdijmarienkroon.nl) 
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Slotconclusie 
 

Het tiende jaar van de Stichting Abdij Mariënkroon was een memorabel jaar, niet in het 

minst door het overlijden van de voorzitter. Hierdoor moest het bestuur zich beraden over 

diverse vraagstukken, zoals de bestuurlijke bezetting. De ontwikkelingen naar de toekomst 

mede in het licht van de relatie naar de Orde der Cisterciënzers vroegen extra aandacht 

van het bestuur. Daarnaast liepen lopende zaken, zoals de werkzaamheden voor het 

museum en het bespreken van subsidieaanvragen, gewoon door.  

 

 

Nieuwkuijk, mei 2017 

 

Namens het bestuur: 

 

Drs. PHC van Drunen, vice-voorzitter/penningmeester 

 

 

Dhr. H vd Maazen, secretaris 

 

 

 

Ondertekend in de bestuursvergadering van ____/____/ 2017 
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2016 
 

Mauro Guiseppe Lepori voorzitter  herkiesbaar 2017 
H vd Maazen   secretaris  herkiesbaar 2019 
PHC van Drunen  penningmeester/ herkiesbaar 2018 
    vice-voorzitter 
CJL Schuurmans  lid   pater Mariënkroon (herkiesbaar 2019)  
AG de Gouw   lid   herkiesbaar 2018 
W. Broeders   lid     herkiesbaar 2017 
 
Alle bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taken op vrijwillige basis. 
 
Website: www.stichtingabdijmarienkroon.nl 
 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/

