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Jaarverslag 2017 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) 
 

Inleiding 
De Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) is opgericht op 23 februari 2007 en op 27 februari 

2007 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

De statuten van de stichting zijn in 2017 gewijzigd door het bestuur, hetgeen bij notariële 

akte is bevestigd op 8 februari 2018. Aan de voorwaarden tot statutenwijziging is voldaan. 

Belangrijke aanleiding was de versterking van de band tussen SAM en de Orde der 

Cisterciënzers in Rome. 

De doelstellingen van de stichting zijn: 

 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 Abdij 
Mariënkroon, met bijzondere aandacht voor de door de paters in het leven 
geroepen Stichting Honsoirde en de Heemkundekring Onsenoort 

 Het mede bevorderen van het in stand houden en de groei van de Orde der 
Cisterciënzers. 

 

Door het overlijden van de laatste pater van Mariënkroon in november 2017 (zie hierna) 

krijgt de eerste doelstelling (voorlopig) minder inhoud. Dat betekent dat de focus van het 

bestuur meer zal komen te liggen op de tweede en derde doelstelling. 

De doelstellingen worden 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 de gemeente 

Heusden.  

Met name worden in de statuten de Heemkundekring Onsenoort en de Stichting Honsoirde 

genoemd, die in het verleden door de paters zijn opgericht en die in hun doelstellingen en 

hun activiteitenprogramma’s uitstekend aansluiten bij de doelstellingen van de SAM.  

De derde doelstelling wordt verwezenlijkt door bijdragen aan het solidariteitsfonds van de 

Orde der Cisterciënzers, dan wel via directe ondersteuning van projecten van de Orde.  

Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit subsidies, donaties, schenkingen, 

erfstellingen, legaten en andere verkrijgingen en baten, zoals inkomsten uit vermogen.  

 

Het bestuur van de stichting bestaat eind 2017 uit 6 personen, die hun werkzaamheden 

voor de stichting onbezoldigd verrichten. Het bestuur kent een voorzitter, een vice-

voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het streven is het bestuur uit minimaal 
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5 personen te laten bestaan. In 2017 zijn er enkele bestuurswisselingen geweest (zie ook 

Bestuur SAM 2017 hierna). Het bestuur werd o.a. uitgebreid met de huidige Procurator van 

de Orde der Cisterciënzers. Met deze benoeming werd de band tussen SAM en de Orde der 

Cisterciënzers verder versterkt. Dat was al eerder het geval met de benoeming in 2016 van 

de Generaal-Abt van de Orde tot voorzitter van de SAM. 

 

Jaar 2017 
 

Na een korte ziekteperiode overleed op 16 november 

2017 het laatste nog levende lid van Abdij Mariënkroon: 

pater Jacobus (Kees) Schuurmans. Reeds langere tijd 

woonde hij in verzorgingshuis St. Janshof in Vlijmen, 

waar hij liefdevol verzorgd werd, o.a. door zijn nicht, die 

hem intensief begeleidde. Pater Schuurmans is tijdens 

zijn actieve leven langdurig werkzaam geweest in twee 

parochies. In de parochie Goddelijke Voorzienigheid in 

Vlijmen/Vliedberg was hij vele jaren actief als pastoor. 

Op 8 september 2013 nam hij van deze parochie afscheid. 

Dat was in het jaar waarin hij 50 jaar priester was (22 juli 

2013). Pater Schuurmans was zeer geliefd in Vlijmen en 

Nieuwkuijk en zijn uitvaart op Abdij Mariënkroon werd 

zeer druk bezocht. 

 

Pater Schuurmans was bestuurslid van de SAM tot 20 april 

2017.  

 

Met zijn overlijden zijn er geen kloosterlingen meer in 

Abdij Mariënkroon. De verbintenis met de Cisterciënzers is nu vooral gekoppeld aan het 

levend houden van de gedachtenis, het bewaken van het erfgoed en het ondersteunen van 

de Orde der Cisterciënzers via het solidariteitsfonds van de Orde.  

 

Bestuur SAM 2017 
 

In 2017 waren er enkele mutaties in het bestuur. Per 1 jan 2017 werd dhr. Wijnand 

Broeders officieel ingeschreven bij de KvK, hoewel hij zijn werkzaamheden reeds in 2016 

was begonnen. In april 2017 werd afscheid genomen van pater Schuurmans als bestuurslid 

en in zijn plaats werd de Procurator van de Orde, pater Lluc Torcal, benoemd tot nieuw 

bestuurslid.  

Wijnand Broeders werd afgevaardigd in de kapelcommissie en voor het overige bleven de 

taken van de bestuursleden ongewijzigd.  

 

In 2017 werd er 6 keer vergaderd. Daarnaast was er tussen de vergaderingen door 

regelmatig (email-)contact. Ook met het Generalaat van de Orde. Tijdens zijn bezoek aan 

Pater Jocobus Schuurmans 
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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. Dit standpunt werd in 2017 nog eens herhaald door de 

procurator Lluc Torcal.  

Tijdens de vergaderingen in 2017 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. Graag verwijzen we naar de aparte paragraaf voor 

een specificatie van de verleende subsidies in 2017. 

Enkele subsidies hadden het karakter van investeringen in het gebouw van Mariënkroon,  

gericht op energiebesparing en duurzaam onderhoud, o.a. tbv het museum.  

Hoewel dat niet uitdrukkelijk in de statuten is opgenomen werd er ook twee maal een 

bijdrage geschonken aan landelijke hulporganisaties voor de leniging van de nood na 

natuurrampen in Afrika en de orkaan Irma.  

 

Beleidsplan  
 

In 2017 werd de beleidsnota herschreven en gepubliceerd op de website van de SAM. De 

beleidsnota werd door het bestuur goedgekeurd in de vergadering van november 2017. In 

de beleidsnota wordt nader ingegaan op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de 

doelstellingen. Het realiseren van de doelstellingen zal gebaseerd moeten zijn op de regel 

van de orde der Cisterciënzers, zoals deze jarenlang is uitgedragen door de kloosterlingen 

van Abdij Mariënkroon. In dat verband zal zeker het contact worden bestendigd met 

Focolare, die in 2002 bij de overname van de gebouwen en terreinen van de Abdij 

Mariënkroon heeft onderschreven deze spiritualiteit ook mede te willen gaan uitdragen 

door van de abdij een centrum van religiositeit te maken. 

De verleende subsidies zijn steeds gericht op het verbeteren van de situatie van kansarmen 

in de gemeente Heusden, zowel op materieel als op sociaal, maatschappelijk en cultureel 

gebied. In de beleidsnota wordt aangegeven hoe daarbij de samenwerking wordt gezocht 

met andere organisaties die op dit gebied werkzaam zijn binnen de gemeente Heusden, 

zoals de Vincentiusvereniging en de Stichting Leergeld, maar ook Honsoirde en de 

Heemkundekring Onsenoort.  

Voor het overige verwijzen we graag naar de website www.stichtingabdijmarienkroon.nl. 

 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/
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Museum Mariënkroon 
 

Op 23 april 2017 is het eerste gedeelte van 

het Museum Mariënkroon geopend. Dit 

eerste deel is gewijd aan het leven van de 

Cisterciënzer monniken die gedurende 111 

jaar leefden, werkten en woonden in het 

klooster Mariënkroon. Aanvankelijk was de 

naam van het klooster Onze Lieve Vrouw 

van Onsenoort, totdat in 1936 de naam 

werd gewijzigd in Mariënkroon.  

De openingshandeling op 23 april 2017 werd 

verricht door procurator Lluc Torcal van de Orde der Cisterciënzers.  

Het museum kwam tot stand door de inzet van de museumcommissie bestaande uit 

vertegenwoordigers van SAM en Focolare, aangevuld met een oud bewoner van de abdij, 

dhr. Jo Staps, die een flinke bijdrage leverde in het hernieuwen van de historie aan de 

hand van informatie over de 

gekozen foto’s in de abdijgang 

van het museum.  

In de loop van 2017-2018 zal het 

museum nog worden uitgebreid 

met de voormalige sacristie en 

met een beeld van de 

geschiedenis van Focolare, 

alsmede hun komst naar 

Mariënkroon in 2002. Naast een 

bezoek aan het museum kan ook 

een wandeling worden gemaakt 

over het terrein aan de hand van 

een route met beschrijving. 

 

Subsidies 2017 
 

In 2017 werd er voor € 24.028,- (2016: € 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 is er van de garantiestelling geen gebruik gemaakt. De regeling werd in 2017 

beëindigd. 

 

Ook werden de kosten van gas, water en elektra van de toren voor rekening van SAM 

Lluc Torcal verricht de openingshandeling 

Vitrines in de kruisgang 



6 

 

Jaarverslag SAM 2017 

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. Door het aanbrengen van brandveiligheidssystemen in 2017 zal de huur 

van de toren per 1 januari 2018 door Focolare (de eigenaar) worden verhoogd. Dat 

betekent ook een huurverhoging voor Honsoirde en de Heemkundekring Onsenoort, die 

daarvoor in hun begroting dekking zullen moeten vinden. Tegelijkertijd is SAM bereid 

concrete activiteiten van Honsoirde en Heemkundekring te subsidiëren op voorwaarde dat 

e.e.a. past binnen de doelstellingen.  

 

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.   
 
 
Overzicht subsidies 2017 
 

Harmonie De Eendragt  €    1.000,00  lesbenodigdheden en lesactiviteiten 

Focolare/Heemkundekring   €    2.500,00  isolatie toren 

Focolare   €    5.500,00  museum, schilderwerk, elektra, verlichting 

Samenwerkende 
hulporganisaties  

€    1.000,00  Afrika noodhulp 

Harmonie Drunen  €       600,00  Concertreis 2018 

St. Heemtuin Meulenwerf  €       400,00  Kleppermandagen 2017 

St. Muze vd Gouverneur  €    2.500,00  Algemene subsidie cultureel programma 

Rode Kruis  €    1.000,00  Noodhulp orkaan Irma 

Vluchtelingenwerk Zuid-
Nederland 

 €    2.200,00  Gezinshereniging (vliegtickets+leefgeld) 

Voedselbanken Drunen en 
Vlijmen 

 €    2.000,00  
Aanvulling voedselpakketten en 
verjaardagstaart  

Stichting Leergeld  €    5.000,00  Sudsidie 2018 

Stichting Alzheimer 
 €       328,00  

Aanvulling collecte overlijden pater 
Schuurmans 

    

Totaal subsidies 2017  €  24.028,00   

   
 
 

Financiële zaken 
 
In elke vergadering van het bestuur wordt de financiële situatie van de SAM besproken. 

Ook wordt steeds berekend welke ruimte er is voor het verlenen van subsidies. Algemeen 
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beleid is tenminste de opbrengst van het vermogen in de vorm van dividend, koerswinsten 

en andere inkomsten om te zetten in subsidies. Voor grotere uitgaven en subsidies mag het 

vermogen worden aangetast, hoewel dat niet het streven is. Naast subsidies zijn er 

uiteraard kosten geweest in 2017. Voor een beeld daarvan verwijzen we naar de 

onderstaande tabel en naar de cijfers op de website van de SAM.  

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

accountant. Dit beleid werd in 2017 gecontinueerd. 

Het jaar 2017 was in financieel opzicht een goed jaar voor de SAM. Er werd een resultaat 

behaald van € 10.744,- (2016: € 29.250,-). Het resultaat is aan het vermogen toegevoegd.  

Hieronder treft U de staat van baten en lasten over 2017 aan. De financiële situatie van de 

SAM is gezond te noemen. Voor een uitgebreid overzicht verwijzen we naar het financieel 

verslag op de website van SAM. 

Staat van baten en lasten 2017 2016 

Baten: € 15.743 € 24.952 

Lasten:   

Afschrijvingen € 2.028 € 0.00 

Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies € 49.499 € 51.707 

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa 
behoren en van effecten 

€ -18.328 € -24.096 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten €  -3.310 € -5.994 

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de 
effecten behoren 

€ -43.697 € -46.186 

Lasten effecten € 18.807 € 20.271 

Totaal lasten € 4.999 € -4.298 

Saldo van baten en lasten € 10.744 € 29.250 

 

Slotconclusie 
 

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

minst door het overlijden van de laatste Cisterciënzer pater in Nederland van de gewone 

observantie van Abdij Mariënkroon. De ontwikkelingen naar de toekomst mede in het licht 

van de relatie naar de Orde der Cisterciënzers en de samenwerking met Focolare vroegen 

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

voor het museum en het bespreken van subsidieaanvragen, gewoon door.  
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Nieuwkuijk, 25 juni 2018 

Namens het bestuur: 

Drs. PHC van Drunen, vice-voorzitter/penningmeester 

Dhr. H vd Maazen, secretaris 

 

Ondertekend in de bestuursvergadering van ____/____/ 2018 

 

Bestuurssamenstelling per 31/12/2017 
 

Generaal Abt M. Guiseppe Lepori voorzitter  herkiesbaar 2020 
Dhr. H vd Maazen    secretaris  herkiesbaar 2019 
Dhr. PHC van Drunen   penningmeester/ herkiesbaar 2018 
      vice-voorzitter 
dhr. AG de Gouw    lid   herkiesbaar 2018 
dhr. WTP Broeders    lid     herkiesbaar 2020 
Procurator L. Torcall   lid   herkiesbaar 2019 
 
 
Alle bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taken onbezoldigd en op vrijwillige 
basis. 
 
Website: www.stichtingabdijmarienkroon.nl 
 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/

