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ANBI publicatie Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert 
 

A. Algemene gegevens. 

Naam: Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert 
RSIN/Fiscaal nummer: 825336673 
 
Adresgegevens:  

Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert 
Catharinastraat 45 
4811 XE BREDA 

 
E-mail:  
Website:  
 
De rechtpersoon Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert is een Kerkelijke rechtspersoon opgericht 
overeenkomstig de normen van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 
 
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen 
dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn 
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Gilde van het Heilig Sacrament van Niervaert. 
 

B. Samenstelling bestuur. 

Voor deze Kerkelijke rechtspersoon bestaat het bestuur uit: 
voorzitter 
vice-voorzitter 
secretaris 
penningmeester 
1 lid 
 
C. Doelstelling/visie. 

Het Gilde heeft een religieuze, cultuurhistorische en maatschappelijke doelstelling en tracht deze te 
verwezenlijken in kerk en samenleving. 
 
 

D. Beleidsplan. 

Zie verder de website www.niervaertgilde.nl 
 

E. Beloningsbeleid. 

Het Gilde verstrekt geen financiële bestuursvergoedingen of vergoedingen voor vrijwilligers die voor het Gilde 
actief zijn met uitzondering van vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten voor de vereniging. 
 

F. Verslag Activiteiten. 

Het Gilde ontwikkelt hoogwaardige activiteiten ter ondersteuning van haar religieuze, cultuurhistorische en 
maatschappelijke doelen. Een overzicht van activiteiten is te vinden op de website www.niervaertgilde.nl 
 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 

http://www.niervaertgilde.nl/
http://www.niervaertgilde.nl/
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

 
Baten en Lasten Kerkelijke 
rechtspersoon 

Jaarrekening 
2016 
€ 

Begroting 
2017 
€ 

Baten   

Inkomsten uit vermogen   

Inkomsten van activiteiten 387 385 

Overige inkomsten 360 450 

Totaal baten 747 835 
   

Lasten   

Kosten van vermogen   

Dienst aan de samenleving: Plaatselijk 685 470 

Dienst aan de samenleving: Regionaal 
/landelijk 

  

Dienst aan de samenleving: 
Internationaal 

  

Dienst aan de samenleving: Overige  117 225 

Overige kosten   

Totaal lasten 802 695 
   

Resultaat (baten - lasten) -55 140 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


