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Jaarverslag 2020 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 werd 

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 2020 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 
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minimaal 5 personen te laten bestaan. In 2020 zijn er geen bestuurswisselingen geweest. 

Twee bestuursleden (waaronder de voorzitter) aanvaardden een nieuwe 

benoemingsperiode van 3 jaar. 

 

Bestuursvergaderingen SAM 2020 
 

Nadat op 20 januari de eerste vergadering van SAM werd gehouden bij de secretaris aan 

huis, in aanwezigheid van pater Lluc Torcal, die daartoe was overgekomen uit Rome, 

werden we in februari geconfronteerd met een eerste corona-besmetting in Nederland met 

alle gevolgen van dien. Dat betekende dat we pas weer op 12 oktober een tweede 

vergadering hadden, die digitaal werd gehouden. Door de maatregelen van de overheid 

werd het onmogelijk om fysiek bij elkaar te komen. De geplande vergaderingen van april, 

juni en augustus werden uitgesteld. Veel aanvragen om subsidie alsmede kwesties die geen 

uitstel duldden werden per email afgehandeld. Een speciale bestuursvergadering werd op 

22 dec gehouden om een belangrijke subsidieaanvraag van de Orde der Cisterciënzers te 

behandelen. 

 

We verwijzen graag naar de lijst van verstrekte subsidies verderop in het verslag. Enkele 

subsidieaanvragen waren gericht op speciale acties in het kader van de bestrijding van de 

eenzaamheid tgv corona, zoals het verstrekken van kleine verrassingspakketjes en 

maaltijden door de Stichting Contourde Twern.  

Belangrijke gespreksonderwerpen en besluiten die veelal per email werden afgehandeld en 

in de vergadering van januari 2021 officieel in een bestuursvergadering werden 

geaccordeerd lichten we onderstaand toe.  

Stichting Honsoirde 

 

De financiële positie van Honsoirde is op 20 januari 2020 onderwerp van gesprek geweest 

tussen het bestuur van Honsoirde en het gemeentebestuur van Heusden. Wij mochten daar 

bij aanwezig zijn. Hieraan ging een gesprek tussen SAM en Honsoirde op 15 januari vooraf. 

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 bv. in 2019 extra investeringen, waaraan SAM heeft bijgedragen. In 2020 leed 

Honsoirde een groot verlies, omdat het geplande programma door corona-maatregelen niet 

kon worden uitgevoerd.  

 

Over deze situatie werd op 4 september gesproken met het bestuur van Honsoirde. Daarbij 

is kennis genomen van de plannen van Honsoirde om te komen tot een herverdeling van 

ruimtes in de toren in samenwerking met de Heemkundekring, zodat de huurnota naar 

beneden bijgesteld zou kunnen worden. Verder werd aangegeven dat SAM zou nadenken 

over subsidiering van een belangrijk deel van de huur, zodra de besprekingen met HKK tot 

resultaat zouden leiden. Bovendien werd gesteld dat Honsoirde daarnaast beroep zou 

kunnen doen op subsidie voor het culturele programma. Met de gemeente werd 
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afgesproken de mogelijkheid te bezien van subsidieaanvragen op onderdelen van het 

culturele programma van Honsoirde. Omdat Honsoirde in 2020 beroep kon doen op 

steunmaatregelen van de overheid kon de huurbetalingsachterstand bij SAM worden 

beperkt tot één kwartaal. 

Heemkundekring Onsenoort 

 

Ook de Heemkundekring kon in 2020 rekenen op financiële ondersteuning bij o.a. 

tentoonstellingen.  

Begraafplaats 

 
In 2019 werd binnen de kringen van de Focolare-gemeenschap op Mariënkroon al gesproken 

over de wens van de bewoners om ook gebruik te mogen maken van de begraafplaats. In 

2020 werd deze discussie steeds actueler omdat enkele bewoners die deze wens hadden 

geuit dermate ernstig ziek werden dat er serieus naar hun wens gekeken moest worden. In 

principe berust de verantwoordelijkheid voor de begraafplaats bij de Stichting Mariapoli 

Mariënkroon, omdat sinds de beëindiging van het vruchtgebruik door de paters deze 

stichting ook eigenaar was geworden van de begraafplaats. Echter, om plaats te creëren 

op de begraafplaats zouden er herbegravingen moeten plaatsvinden van een aantal paters 

en daarbij kwam SAM in beeld als rechthebbende partij. 

Door John Schellekens, vriend van de abdij en als vrijwilliger verantwoordelijk voor het 

onderhoud van de begraafplaats, werd een herinrichtingsplan opgesteld waar uiteindelijk 

zowel SAM als de Stichting Mariapoli Mariënkroon goedkeuring aan konden geven. Nadat de 

familieleden van de te herbegraven paters en particulieren - voor zover mogelijk -  

geïnformeerd waren en de benodigde vergunningen van de gemeente Heusden werden 

verkregen, is door begrafenisondernemer Piëtas met de hulp van enkele vrijwilligers onder 

aanvoering van John Schellekens de herinrichting met de nodige zorgvuldigheid en eerbied 

uitgevoerd. De SAM heeft de kosten van de kisten en de naambordjes voor haar rekening 

genomen. De werkzaamheden werden ruim voor Allerzielen afgerond, zodat in november 

de viering van Allerzielen in aanwezigheid van familieleden kon doorgaan met een bezoek 

aan de begraafplaats, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen. 

Generalaat Cisterciënzers Rome 

 
Aan het Generalaat in Rome werd een subsidie verstrekt om aan 5 studenten het mogelijk 

te maken hun priesteropleiding te volgen in Rome. Hiervoor werd een bedrag van € 6000,- 

beschikbaar gesteld. 

Ten gevolge van de corona-crisis is een aantal kloosters van de Orde in financiële 

problemen gekomen doordat inkomsten uit toerisme en verblijf wegvielen. Deze kloosters 

werden vanuit Rome gesteund in de vorm van uitkeringen uit het solidariteitsfonds van de 

Orde. In december werd bij SAM het verzoek neergelegd om na te denken over een 

substantiële bijdrage uit het vermogen ten gunste van dit solidariteitsfonds. Daartoe werd 

een speciale vergadering belegd op 22 december, waarin uiteindelijk werd besloten een 

subsidie van € 125.000,- te verlenen. Belangrijk criterium was dat met deze subsidie de 

limiet van het in stand te houden vermogen van SAM niet werd aangetast. 
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Project Raymundus van Kessel 

 

Tot ons richtte zich dhr. van Bree en zijn zus mevr. Maas. Beiden hebben al jaren ruime 

belangstelling voor het werk van pater Raymundus van Kessel, een van de paters van 

Mariënkroon. Het werk van Raymundus bestaat uit keramische kunstwerken en tekeningen. 

Dhr. van Bree gaf aan de wens te hebben om zoveel mogelijk werken van Raymundus bij 

elkaar te verzamelen in een boekwerk, waarin ook een korte levensbeschrijving van 

Raymundus van Kessel zou worden opgenomen.  

Aanvankelijk werd samenwerking gezocht met andere partijen en personen, maar daardoor 

zou het project te ambitieus en te duur worden. Gezien het belang van het project voor de 

geschiedschrijving van Mariënkroon werd door SAM een eenmalige subsidie van € 1000,- 

geschonken aan dhr. van Bree en mevr. Maas. Met deze subsidie en een eigen bijdrage van 

dhr. van Bree zullen er in 2021 een maximaal aantal boeken worden uitgegeven.  

Overig 

 

Naast de culturele activiteiten van Honsoirde en de Heemkundekring verleende SAM 

subsidies aan incidentele activiteiten, gericht op recreatie en cultuur of opvang, 

huisvesting en begeleiding (o.a. Stichting Vluchteling, Chapeau Woonkringen, RIBW). 

Het jaarverslag 2019 en de jaarrekening 2019 werden vastgesteld in de vergadering van 12 

oktober 2020, nadat per email van alle bestuursleden voor beide stukken in april reeds de 

goedkeuring was verkregen. Met het formele besluit werd tevens décharge verleend aan de 

penningmeester. 

Verder verwijzen we graag naar het hoofdstuk ‘subsidies’ in dit jaarverslag. 

Beleidsplan 
 

De beleidsnota voor 2020 werd in 2019 herschreven en gepubliceerd op de website van de 

SAM. De beleidsnota werd door het bestuur goedgekeurd in de vergadering van november 

2019. In 2020 werden er geen wijzigingen aangebracht. 

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.  
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Voor het volledige beleidsplan verwijzen we graag naar de website 

www.stichtingabdijmarienkroon.nl. 

 

Museum Mariënkroon 
 

In het verslagjaar 2020 is er door de maatregelen rondom corona weinig aandacht besteed 

aan het museum Mariënkroon. Wel is gesproken met Honsoirde 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 zodra de maatregelen inzake corona zijn opgeheven. 

 

Subsidies 2020 
 

In 2020 werd er voor € 144.357,90 (2019: € 41.898.73) aan subsidies verleend. Onder aftrek 

van de bijzondere subsidie aan het solidariteitsfonds van de Orde der Cisterciënzers was 

het bedrag aan subsidies € 19.357,90. Dit bedrag is lager dan andere jaren. Oorzaak is de 

verminderde activiteit van allerlei verenigingen en stichtingen tgv de corona-pandemie.  

De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de verstrekte 

subsidies.  

 

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 2020 

 

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 2020. Voor een beeld daarvan verwijzen 

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

Het negatieve resultaat van € 85.308,07 (in 2019 was het positieve resultaat € 155.959,49) 

werd in belangrijke mate bepaald door de subsidie van € 125.000,- aan het 

solidariteitsfonds van de Orde der Cisterciënzers.  

Na bespreking van de jaarrekening 2020 in de bestuursvergadering van 12 april 2021 is het 

resultaat aan het vermogen onttrokken.  

Begunstigde Bedrag Omschrijving 

CasaGeneralizia del Ordine Cist.  €       6.000,00  
Ondersteuning studenten Rome academisch jaar 2019-
2020 (aanvraag € 9000). 

Chapeau woonkringen Vlijmen  €           500,00  
Culturele activiteiten bewoners: kosten begeleiders 
(aanvraag € 850) 

Stichting Evenementen Vlijmen  €           650,00  
Vlijmens Spektakel: educatieprogramma 50% bijdrage 
(aanvraag € 1300) 

RIBW   €       1.500,00  Begeleiding verhuizing cliënt 

Contour de Twern  €           250,00  
Project verrassingstassen Corona Heusden Vlijmen voor 
eenzamen 

Focolare Mariënkroon  €           500,00  Glas in lood ramen witte kapel renoveren 

Contourde Twern  €           150,00  Project maaltijden eenzamen (Maizena-project) 

Schellekens  €           500,00  Onderhoud begraafplaats, bloemen etc 

Rode Kruis  €       1.000,00  Hulp aan slachtoffers Beiroet 

Voedselbanken  €       3.250,00  Aanvulling voedselpakketten en vlaaien  

Vluchtelingenwerk  €           975,00  Gezinshereniging Syrisch gezin 

Stichting Mariapoli Mariënkroon  €       2.200,00  Subsidie onderhoud begraafplaats paters 

Heemkundekring Onsenoort  €           882,90  Tentoonstellingsmateriaal expositie 2021 

Van Bree/Maas  €       1.000,00  Fotoboek: het leven en werk van Raymundus van Kessel 

Generalaat Cistercienzers  €   125.000,00  Bijdrage solidariteitsfonds Cisterciënzers 

Totaal verleende subsidies 2020  €   144.357,90   
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Hieronder treft U de staat van baten en lasten over 2020 aan. Ter vergelijking zijn de 

cijfers 2019 ook getoond. Het eigen vermogen van de SAM bedroeg per 31 dec 2020 in 

totaal € 2.304.834,-. Daarmee is de financiële situatie van SAM zeer gezond te noemen. 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2019 2020 

Baten: € 13.296 € 13.639 

Lasten:   

Afschrijvingen € 4.141 € 4.141 

Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies € 62.349 € 165.592 

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

-/- € 15.930 € -18.908  

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -/- € 834 € -339 

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de 
effecten behoren 

-/- € 212.356 € -67.966 

Lasten effecten en liquide middelen € 19.967 € 16.427 

Totaal lasten -/- € 142.663  -/- € 98.947 

   

Saldo van baten en lasten € 155.959 € - 85.308 

 

De administratie werd in 2020 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 2020 gecontinueerd.  

De controle was in handen van Haarmann administraties uit Vlijmen. 

Slotconclusie 
 

Het veertiende jaar van de Stichting Abdij Mariënkroon was een memorabel jaar vanwege 

de corona-pandemie. Vergaderen via het beeldscherm was daarbij een nieuwe ervaring. 

Ondanks het feit dat er slechts drie vergaderingen waren in 2020 kijken we terug op een 

jaar dat naar omstandigheden goed is verlopen als het gaat om de afhandeling van enkele 

bijzondere vraagstukken zoals de herinrichting van de begraafplaats en de bijzondere 

subsidie aan de Orde der Cisterciënzers. Wij spreken de hoop uit dat we in de loop van 

2021 weer op een normale manier kunnen samenkomen om ons te buigen over aanvragen 

van verenigingen en stichtingen uit de gemeente Heusden, die zich inzetten voor cultuur, 

maatschappelijke zorg en individuele hulpverlening. Tevens hopen we een verjonging in 

het bestuur te kunnen doorvoeren door het aantrekken van nieuwe bestuursleden. 

 

Loon op Zand, 12/04/2021 

Unaniem vastgesteld door het bestuur op 12/04/2021 

Secretaris, H vd Maazen 

Vicevoorzitter/penningmeester, PHC van Drunen  
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2020 
 

Generaal Abt M Guiseppe Lepori voorzitter  herkiesbaar 2023 

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 2023 

Procurator L. Torcal   lid   herkiesbaar 2022 

 

 

Alle bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taken onbezoldigd en op vrijwillige basis. 

 

Website: www.stichtingabdijmarienkroon.nl 

 

http://www.stichtingabdijmarienkroon.nl/

