
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarverslag 2019  
Stichting Abdij Mariënkroon 

 
 
 
 

  



1 

Jaarverslag SAM 2019 

Inhoudsopgave 

 
Jaarverslag 2019 Stichting Abdij Mariënkroon (SAM) ............................................................................. 2 

Inleiding ................................................................................................................................................... 2 

Bestuur SAM 2019 ................................................................................................................................... 3 

Beleidsplan .............................................................................................................................................. 4 

Museum Mariënkroon ............................................................................................................................. 4 

Subsidies 2019 ......................................................................................................................................... 4 

Verleende subsidies 2019 ........................................................................................................................ 5 

Meerjarenoverzicht subsidies 2015-2019 ................................................................................................ 6 

Financiële zaken ...................................................................................................................................... 7 

Slotconclusie ............................................................................................................................................ 8 

Bestuurssamenstelling per 31/12/2019 .................................................................................................. 8 

 

  



2 

Jaarverslag SAM 2019 

Jaarverslag 2019 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 heeft de 
eerste doelstelling geen betekenis meer. Dat betekent dat de focus van het bestuur vanaf 
eind 2017 meer is komen te liggen op de tweede en derde doelstelling. De eerste 
doelstelling wordt wel gehandhaafd met het oog op de toekomst en vanwege de relatie 
met de Orde der Cisterciënzers.  

De doelstellingen worden verwezenlijkt door het beschikbaar stellen van financiële 
middelen ten behoeve van en/of het op andere wijze ondersteunen van projecten op 
maatschappelijk en cultureel terrein ten bate 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. De 
stichting is een erkende ANBI instelling.  
 
Het bestuur van de stichting bestaat eind 2019 uit 6 personen, die hun werkzaamheden 
voor de stichting onbezoldigd verrichten. Het bestuur kent een voorzitter, een 
vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het streven is het bestuur uit 
minimaal 5 personen te laten bestaan. In 2019 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. 
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Bestuur SAM 2019 
 
In 2019 werd er gespreid over het jaar 5 keer vergaderd. Daarnaast was er tussen de 
vergaderingen door regelmatig (email-)contact. Ook met het Generalaat van de Orde in de 
persoon van de procurator en met instemming van de voorzitter van de SAM. De leiding van 
de Orde der Cisterciënzers staat achter het beleid dat wordt gevoerd door SAM. 
 
Tijdens de vergaderingen in 2019 werd regelmatig aandacht besteed aan de culturele, 
maatschappelijke en sociale doelstellingen van de SAM, mede door regelmatige aanvragen 
om subsidie die bij het secretariaat of via het contactformulier op de website van SAM 
binnen kwamen. Graag verwijzen we naar de aparte paragraaf voor een specificatie van de 
verleende subsidies in 2019. 
 
De financiële positie van Honsoirde is in 2019 wederom onderwerp van gesprek geweest 
tussen ons bestuur en het bestuur van Honsoirde. Gezien de bijzondere historische positie 
van Honsoirde in het culturele spectrum van de Abdij is het bestuur van SAM er veel aan 
gelegen om ondersteuning te bieden. Daarbij is uiteraard wel aangegeven dat Honsoirde 
inspanningen moet leveren om te komen tot een gezonde exploitatie. Het in 2017/2018 
deels vernieuwde bestuur van Honsoirde is een nieuwe koers ingeslagen in de hoop meer 
bezoekers te trekken bij haar activiteiten. Dit vergde ook in 2019 extra investeringen, 
waaraan SAM heeft bijgedragen. In 2020 verwacht SAM een belangrijke financiële bijdrage 
te leveren aan het culturele werk van Honsoirde. 

Ook de Heemkundekring kon in 2019 rekenen op financiële ondersteuning bij o.a. 
tentoonstellingen.  

Enkele van de toegekende subsidies betroffen onderwijs- en educatieve projecten, zowel 
in Rome als in de gemeente Heusden. Onderwijs biedt kansen aan mensen om zich te 
ontwikkelen. Dat kan ook op muziekgebied zijn: zo werd in 2019 een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het instrumentenfonds van de Harmonie Drunen.  

Naast de culturele activiteiten van Honsoirde en de Heemkundekring verleende SAM 
subsidies aan incidentele activiteiten, gericht op recreatie en cultuur of opvang en 
begeleiding (Stichting Vluchteling, De Locatie Vlijmen, Chapeau Woonkringen). 

De samenwerking met Focolare (Stichting Mariapoli Mariënkroon) werd in 2019 vorm 
gegeven in de kapelcommissie, in het overleg met alle gebruikers van ruimtes van 
Mariënkroon, in het overleg over het onderhoud van de begraafplaats, het gebruik van de 
kapel, de staat van het orgel in de kapel en het zoeken van opslagruimte voor het 
museum. Tevens werd in 2019 voor het eerst gesproken over het gebruik van een deel van 
de begraafplaats voor toekomstige begrafenissen van bewoners van Mariënkroon. In 2020 
worden deze gesprekken voortgezet. 

Het jaarverslag 2018 en de jaarrekening 2018 werden vastgesteld in de vergadering in juni 
2019.  

Vanuit Rome werd enkele keren deelgenomen aan de vergaderingen van SAM. IN 2019 was 
er nog een ontmoeting met de voorzitter van de SAM, de generaal overste van de orde der 
Cisterciënzers. Dit was bij gelegenheid van een bezoek aan de zusters van Mariënlof in 
België.  

Op 18 juni 2019 bracht de Cisterciënzer abt Leo uit Bornem een bezoek aan het museum 
van de SAM. Bij die gelegenheid was ook dhr. J. Staps (adviseur museum) aanwezig. 
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Beleidsplan  
 

In 2020 werd de beleidsnota herschreven en gepubliceerd op de website van de SAM. De 
beleidsnota werd door het bestuur goedgekeurd in de vergadering van november 2019.  

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 regels 
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. 

Het streven is de verleende subsidies steeds te richten 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. 
 

Museum Mariënkroon 

 
In het verslagjaar 2019 is er door tijdgebrek weinig aandacht besteed aan het museum 
Mariënkroon. Wel is gesproken met Focolare over het beschikbaar krijgen van ruimte voor 
de opslag van enkele stukken uit het museum. Ook is bekeken welke stukken wel of niet 
relevant zijn voor expositie. Dit alles moet verder uitgewerkt worden in een plan van 
aanpak voor 2020. 
 

Subsidies 2019 
 

In 2019 werd er voor € 41.898,73 (2018: € 34.527,-) aan subsidies verleend. De tabel op de 
volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht.  
 
Naast het verlenen van subsidies werden de kosten van gas, water en elektra van de toren 
op het terrein van Mariënkroon voor rekening van de SAM genomen (niet in de tabel 
opgenomen). Deze toren, die door de SAM wordt gehuurd van Focolare, wordt door de SAM 
verhuurd aan Stichting Honsoirde en de Heemkunde Kring Onsenoort.  
 
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. 

 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/
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Verleende subsidies 2019 

 

 
 

Begunstigde Bedrag Omschrijving 

Particuliere mevr. gehandicapt €         3.000,00 aanpassing auto voor bewegingsvrijheid 

Vluchtelingenwerk Heusden €         1.500,00 
bijdrage in de huur of algemene steun voor het 
vluchtelingenwerk 

Heemkundekring Onsenoort €            750,00 bijdrage tentoonstellingen 2019-2020 

Stichting De Locatie €         2.500,00 Adoptie gezin tbv Kampeleren of investering centraal café 

Stichting Honsoirde €         5.000,00 Subsidie culturele activiteiten voor 2019 

Voedselbank Vlijmen €         1.250,00 Extra groente en fruit cliënten voedselbank Vlijmen 

Harmonie Drunen €         5.000,00 Instrumentenfonds voor nieuwe (jeugd-)leden 

Project Casa Generalizia 
Cistercense  

€         5.515,00 
Universitaire studies voor studenten van de Cisterciënzer 
Orde Rome 

Voedselbank Vlijmen/Drunen €            398,13 wasmiddelen 

Voedselbank Vlijmen/Drunen €              75,00 Plus levensmiddelen 

HAS inz collegegeld student €           -515,00 creditnota wegens beëindiging studie 

Focolare €            500,00 subsidie grasmaaier 

Stichting Gildefeesten Sint 
Joris Nieuwkuijk 

€         2.000,00 regionaal gildefeest, onderdeel ceremonie 

Zomerschool Senioren  €            750,00 bijdrage jubileumboekje zomerschool 10 jaar 

St. Catharina Schuts Vijmen €            750,00 bijdrage voor 3 nieuwe kostuums 

Heemkundekring Onsenoort €            300,00 boekje 'Dialect Vlijmen en Haarsteeg' 

Chapeau woonkringen €         5.000,00 aankleding centrale hal wooncomplex Vliedberg 

Honsoirde €         2.750,00 bijdrage marketingprogramma 

Heemkundekring Onsenoort €            500,00 opruimen zolder 

Voedselbanken Vlijmen/Drunen €         3.250,00 
extra voedsel en vlaaien cliënten voedselbank 
Vlijmen/Drunen 

Gezin uit Heusden €         1.625,60 via Farent: vloerbedekking en gordijnen/lampen 

    

Totaal verleende subsidies 
2019 SAM 

€       41.898,73   
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Meerjarenoverzicht subsidies 2015-2019 
 
Onderstaande afbeelding geeft de verdeling aan van de subsidies over de periode 2015-
2019 naar enkele hoofdcategorieën. In totaal betreft het een besteding van € 136.504,-. 

 
Onderstaande grafiek geeft het verloop aan van de bestede subsidies door de jaren 2015-
2019 in euro’s. Hieruit blijkt een toename vanaf het jaar 2016 van het totale 
subsidiebedrag. 
 

onderwijs (educational); 
€15.279 

sociaal-gezondheid 
(social/health); €31.778 

cultureel (cultural); 
€15.990 

Honsoirde; €15.050 
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buitenland (outside 
Heusden); €7.500 
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Rome; €11.515 
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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 
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. Daarover heeft het bestuur in 
2018 wel afspraken gemaakt. Er is een ondergrens aangegeven tot waar er op het 
vermogen mag worden ingeteerd. Naast subsidies zijn er uiteraard kosten geweest in 2019. 
Voor een beeld daarvan verwijzen we naar de onderstaande tabel en naar de cijfers op de 
website van de SAM. Het resultaat werd in belangrijke mate bepaald door de 
waardestijging van de beleggingen door de positieve ontwikkelingen op de beurzen in de 
loop van 2019. Dit was een totaal ander beeld dan dat van 2018.  

In 2019 werd er meer aan inkomsten uit beleggingen ontvangen dan er aan subsidies werd 
uitgegeven. Daarnaast waren er uiteraard kosten die eveneens uit het rendement van de 
beleggingen en de beschikbare spaarbedragen werden betaald. 

Het jaar 2019 was in financieel opzicht een beter jaar voor de SAM dan 2018. Er werd een 
resultaat behaald van € 155.959,- (2018: neg. € 123.549,-). Het resultaat is aan het 
vermogen toegevoegd.  

Hieronder treft U de staat van baten en lasten over 2019 aan. Ter vergelijking zijn de 
cijfers 2018 ook getoond. Het resultaat 2019 werd in belangrijke mate bepaald door de 
waardestijging van de effecten. Al met al is de financiële situatie van de SAM gezond te 
noemen.  

Verkorte staat van baten en lasten 2019 2018 

Baten: € 13.296 € 28.879 

Lasten:   

Afschrijvingen € 4.141 € 3.834 

Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies € 62.349 € 64.217 

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

-/- € 15.930 € -18.095  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -/- € 834 € -1.228 

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de 
effecten behoren 

-/- € 212.356 € 84.720 

Lasten effecten € 19.967 € 18.980 

Totaal lasten -/- € 142.663 € 152.428  

   

Saldo van baten en lasten € 155.959 € - 123.549 

 

De administratie werd in 2019 in eigen beheer gedaan. Het bestuur heeft in 2014 al 
besloten te volstaan met een samenstellingscontrole door een accountant of 
administratiekantoor. Dit beleid werd in 2019 gecontinueerd.  

De controle was in handen van Haarman uit Vlijmen. 
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Slotconclusie 
 
Het dertiende jaar van de Stichting Abdij Mariënkroon was een rustig verlopen jaar. De 
ontwikkelingen naar de toekomst, mede in het licht van de relatie naar de Orde der 
Cisterciënzers en de samenwerking met Focolare, vroegen de aandacht van het bestuur. 
Daarnaast liepen lopende zaken, zoals de werkzaamheden voor het museum en het 
bespreken van subsidieaanvragen, in 2019 gewoon door. Speciale aandacht werd gegeven 
aan de financiële positie van de Stichting Honsoirde. 

 

Loon op Zand, 20 april 2020 

Unaniem vastgesteld per e-mail door het bestuur op 20 april 2020 

Secretaris, H vd Maazen 

Vicevoorzitter/penningmeester, PHC van Drunen 

 

Bestuurssamenstelling per 31/12/2019 
 

Generaal Abt M Guiseppe Lepori voorzitter  herkiesbaar 2020 
Dhr. H vd Maazen   secretaris  herkiesbaar 2022 
Dhr. PHC van Drunen   penningmeester/ herkiesbaar 2021 
     vicevoorzitter 
dhr. AG de Gouw   lid   herkiesbaar 2021 
dhr. WTP Broeders   lid     herkiesbaar 2020 
Procurator L. Torcall   lid   herkiesbaar 2022 
 
 
Alle bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taken onbezoldigd en op vrijwillige basis. 
 
Website: www.stichtingabdijmarienkroon.nl 
 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/

