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Jaarverslag 2021 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 echter 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 2021 uit 7 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 2021 zijn er mutaties in het bestuur geweest.
Peter van Drunen en Ton de Gouw zijn in de vergadering van 25 januari 2021 voor drie jaar
herbenoemd als bestuurslid van SAM. Op 16 augustus is Jo Staps als nieuw bestuurslid
toegetreden en heeft vanaf die datum ook de functie van secretaris a.i. op zich genomen.

Bestuursvergaderingen SAM 2021
In 2021 heeft de Coronapandemie invloed gehad op de wijze van vergaderen en op een
aantal activiteiten. Vanaf 12 oktober 2020 werden al enkele vergaderingen digitaal
gehouden of waren enkele leden digitaal verbonden met de leden die een fysieke
bijeenkomst meemaakten. Deze wijze van vergaderen werd in 2021 voortgezet. Enkele
aanvragen om subsidie alsmede kwesties die geen uitstel duldden werden per email
afgehandeld.
Ook in 2021 hebben we over enkele subsidieverzoeken via het internet met elkaar
gecommuniceerd. We kunnen voor de lijst van verstrekte subsidies verwijzen naar het
overzicht verderop in het verslag.
Belangrijke gespreksonderwerpen en besluiten die per email werden afgehandeld werden
in de eerstvolgende bestuursvergadering officieel geaccordeerd.

Stichting Honsoirde
De financiële positie van Honsoirde is in 2021 regelmatig onderwerp van gesprek geweest
tussen het bestuur van Honsoirde en SAM. 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 Covid virus heeft
ook een nadelig effect gehad op de financiële positie van Honsoirde, omdat het geplande
programma door corona-maatregelen niet kon worden uitgevoerd.
Over deze situatie werd op 8 en 9 november gesproken met het bestuur van Honsoirde,
met Heemkunde Kring Onsenoort en Stichting Mariapoli Mariënkroon (SMM). Daarbij kwam
een mogelijke wijziging aan de orde aangaande de door SAM onderverhuurde ruimten.
Afgesproken werd toen dat de financiële portefeuillehouders van bovengenoemde groepen
samen zouden zoeken naar een oplossing die mogelijk financiële ruimte zou kunnen geven.
Deze vergadering is gepland voor medio januari 2022. Wellicht kan een herverdeling van
ruimtes in de toren in samenwerking met de Heemkundekring en SMM die beoogde ruimte
creëren, zodat de huurnota naar beneden bijgesteld zou kunnen worden.

Heemkundekring Onsenoort
Ook de Heemkundekring kon in 2021 rekenen op financiële ondersteuning bij o.m. de
uitgave van een boek met 100 artikelen van Bart Beaard over heemkundige onderwerpen
uit de gemeente Heusden. Het boek verscheen in 2021 en we kunnen niet anders dan
opmerken dat het een mooie uitgave is geworden. Een aanwinst op de lijst van publicaties
over het Werkgebied van Heemkunde kring Onsenoort.
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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.
Door een aantal herbegravingen en een herindeling van de begraafplaats kwamen er
behoorlijk veel activiteiten op gang. Onder leiding van John Schellekens, als vrijwilliger
verantwoordelijk voor het onderhoud, is en wordt veel werk verzet om de begraafplaats
een vernieuwd en verzorgd aanzien te geven. Ger van Meer uit Bergen op Zoom heeft een
bijdrage geleverd aan dat onderhoud. Met grote deskundigheid, zorg en aandacht
restaureerde hij het centrale Verrijzenismonument en voorkomt daarmee verdere
aantasting door veroudering onder invloed van de weersomstandigheden.
Ton de Gouw heeft als bestuurslid de zorg voor de begraafplaats overgenomen van Peter
van Drunen. In de komende tijd zal nog de nodige aandacht besteed moeten worden aan
deze oase van rust binnen het domein ‘Mariënkroon’, o.m. zal nagedacht moeten worden
over de verzoeken op deze begraafplaats begravingen te laten gebeuren en over de
voorwaarden die daaraan verbonden moeten worden. SMM heeft het feitelijke beheer van
de begraafplaats uitbesteed aan SAM. Dit op basis van het standpunt van SAM dat er vanaf
medio 2021 geen nieuwe (anders dan reeds geplande) (her)begrafenissen meer zouden
mogen plaatsvinden. Dit standpunt wordt door SMM gerespecteerd.

Generalaat Cisterciënzers Rome
In 2021 is opnieuw aan het Generalaat in Rome een subsidie verstrekt om studenten het
mogelijk te maken hun opleiding in Rome te (ver)volgen. Het overzicht van de subsidies
geeft hierover meer informatie. Vanuit de doelstellingen van SAM t.a.v. de verbondenheid
met de orde zag het bestuur zich gerechtigd op het verzoek van de orde in te gaan.

Project Raymundus van Kessel
In 2020 werd het bestuur gevraagd mee te werken aan een boek over het werk van
Raymundus van Kessel. In maart 2021 verscheen het boek, door Jan van Bree en Maria
Maas-van Bree samengesteld, onder de titel: Raymundus van Kessel, Cisterciënzer monnik –
Keramiekkunstenaar. Het is een mooie uitgave geworden!

Overig
Naast de ondersteuning van culturele activiteiten van Honsoirde en de Heemkundekring
verleende SAM subsidies aan incidentele activiteiten, gericht op cultuur of opvang,
huisvesting en begeleiding (o.a. Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-NL, Chapeau
Woonkringen, RIBW, Voedselbank).
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Het jaarverslag 2020 en de jaarrekening 2020 werden vastgesteld in de vergadering van
12 april 2021 zodat door deze vaststelling en goedkeuring tevens décharge verleend kon
worden aan de penningmeester.
Verder verwijzen we graag naar het hoofdstuk ‘subsidies’ in dit jaarverslag.

Beleidsplan

(pro memorie)

Zoals in het Jaarverslag van 2020 werd gemeld werd de beleidsnota voor 2020 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 2021 werd het Huishoudelijk
Reglement opgeheven, omdat de bepalingen achterhaald bleken te zijn.
In de beleidsnota is 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 volledige beleidsplan verwijzen we graag naar de website
https://www.stichtingabdijmarienkroon.nl.

Museum Mariënkroon
In het verslagjaar 2020 werd al aangegeven dat door de maatregelen rondom corona weinig
aandacht besteed werd aan het museum Mariënkroon. Het jaar 2021 liet hetzelfde beeld
zien en liet niet toe dat veel werk gemaakt kon worden van de nog bestaande plannen
met het museum. Die plannen zullen verder moeten worden uitgewerkt zodra de
maatregelen inzake corona zijn opgeheven.

Subsidies 2021
In 2021 werd er voor € 63.568,66 (2020: € 144.397,50) aan subsidies verleend. Onder aftrek
van de bijzondere subsidie aan (het solidariteitsfonds van) de Orde der Cisterciënzers was
het bedrag aan subsidies in 2021 € 25.543,66 (in 2020 € 19.357,90).
De tabel op de volgende pagina geeft een gedetailleerd overzicht van de verstrekte
subsidies. Alle verleende subsidies voldeden aan de voorwaarden verbonden aan de ANBIstatus van de SAM.
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Overzicht aangevraagde en verleende subsidies 2021 SAM
Begunstigde
Client Vluchtelingenwerk Nederland

Bedrag
€
1.700,00

Project Raymundus van Kessel
Parochie Wonderbare Moeder
Heemkundekring Bart Beaard
Rode Kruis inz. Haiti
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-NL
Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-NL
Stichting Mariapoli Marienkroon
Voedselbank Vlijmen

€
€
€
€
€
€
€
€

315,00
5.000,00
600,00
1.000,00
1.135,20
600,00
4.000,00
500,00

Casa Generalizia del Ordine Cistercienze
Vrienden van Mariabedevaart Elshout
Compensatie huur Honsoirde 2021

€
€
€

38.025,00
332,50
10.360,96

€

63.568,66

Totaal verleende subsidies 2021 SAM

Omschrijving
Kosten repatriëring Syrisch gezin
7 exemplaren van het boek over Raymundus
v Kessel
Project uitbreiding Mariakapel Elshout
Uitgave boek met 100 historische artikelen
Hulpverlening na aardbeving in Haiti
Gezinshereniging vluchtelingengezin
Gezinshereniging vluchtelingengezin
Renovatie kapel Mariënkroon (bijdrage)
Supervlaai taarten voedselbank cliënten
Opleiding studenten Cisterciënzer orde in
Rome
Grenspaal nabij Mariakapel Elshout
Oninbare vordering

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: € 2.447,47 (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.
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 voormalige paters van Mariënkroon.

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 2021. Voor een beeld daarvan verwijzen
we naar de onderstaande tabel en naar de cijfers op de website van de SAM.
Hieronder is de staat van baten en lasten over 2021 ingevoegd. Ter vergelijking zijn de
cijfers 2020 eveneens getoond. Het eigen vermogen van de SAM bedroeg per 31 dec 2021 in
totaal € 2.395.083,-. Daarmee is de financiële situatie van SAM zeer gezond te noemen.
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Verkorte staat van baten en lasten
Baten:

2020

2021

€ 13.639

€ 13.906

Afschrijvingen

€ 4.141

€ 4.141

Overige bedrijfslasten en verstrekte subsidies

€ 165.592

€ 84.510

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

-/- € 18.908

-/- € 12.613

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

-/- € -339

-/- € 282

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de
effecten behoren

-/- € -67.966

-/- € 170.028

Lasten effecten en liquide middelen

€ 16.427

€ 17.929

Totaal lasten

-/- € 98.947

-/- € 76.343

€ -85.308

€ 90.249

Lasten:

Saldo van baten en lasten

De administratie werd in 2021 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 2021 gecontinueerd.
De controle was in handen van Haarmann administraties uit Vlijmen.
Voor de uitgebreide financiële jaarrekening 2021 verwijzen we naar onze website.

Slotconclusie
Het vijftiende jaar van de Stichting Abdij Mariënkroon was -evenals het vorige jaar- een
memorabel jaar te noemen vanwege de coronapandemie. Enkele vergaderbijeenkomsten
konden ‘fysiek’ plaatsvinden, anderen geheel of gedeeltelijk via het beeldscherm.
Ondanks dat alles kijken we terug op een jaar dat naar omstandigheden goed is verlopen
als het gaat om de afhandeling van enkele bijzondere vraagstukken, zoals de afwerking van
de herinrichting van de begraafplaats en ook dit jaar de bijzondere subsidie aan de Orde
der Cisterciënzers. Wij blijven -evenals vorig jaar- de hoop uitspreken dat we in de loop
van het jaar 2022 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. Van die verjonging was echter nog geen sprake door het toetreden van het
nieuwe bestuurslid in 2021!
Bergen op Zoom, 13/4/2022
Unaniem vastgesteld door het bestuur op 13/4/2022
Secretaris, J.A.M. Staps
Vicevoorzitter/penningmeester, PHC van Drunen
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Bestuurssamenstelling per 31/12/2021
Generaal Abt M Guiseppe Lepori
Dhr. PHC van Drunen
Dhr. JAM Staps
Dhr. H vd Maazen
dhr. AG de Gouw
dhr. WTP Broeders
Procurator van de orde
Rev. L. Torcall

voorzitter
penningmeester/
Vicevoorzitter
secretaris a.i.
lid

herkiesbaar 2023
herkiesbaar 2024

lid
lid

herkiesbaar 2024
herkiesbaar 2023

lid

herkiesbaar 2022

herkiesbaar 2022

Alle bestuursleden verrichten hun bestuurlijke taken onbezoldigd en op vrijwillige basis.
Website:
KvK:
RSIN:

www.stichtingabdijmarienkroon.nl
17202956
817685133
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