
https://bisdomvanbreda.nl/overview/upload/files/ANBI/Kerkelijke_fundatie_Zusters_Franciscanessen_Alles_voor_Allen.pdf 

ANBI publicatie Kerkelijke Fundatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen” 
 

A. Algemene gegevens. 

 
Naam: Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen” 
RSIN/Fiscaal nummer: 864652938 
 
Adresgegevens:   

Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen” 
Brabantlaan 5 
4817 JW BREDA 
076 - 525 62 50 

 
E-mail: administrator@congravabreda.nl 
Website:  
 
De rechtspersoon Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen “Alles voor Allen” 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 Kerkelijke fundatie Zusters Franciscanessen 
“Alles voor Allen”. 
 

B. Samenstelling bestuur. 

Voor deze kerkelijke rechtspersoon bestaat het bestuur uit 3 personen:  
Voorzitter 
Secretaris 
Penningmeester 
 
C. Doelstelling/visie. 

Handelend in de geest van het charisma van de stichteres en eerste zusters van de Congregatie Zusters 
Franciscanessen Alles voor Allen heeft de Kerkelijke Fundatie Zusters Franciscanessen Alles voor Allen tot doel: 
a) het beheren en beleggen van en het beschikken over haar vermogen; 
b) het verlenen van financiële steun op het terrein van de doelstellingen van de Congregatie Zusters 
Franciscanessen Alles voor Allen te Breda, zijnde: 
- de zorg voor zieken, armen en behoeftigen in binnen- en buitenland; 
- de ondersteuning van de Congregatie; 
- de voortgang van het religieuze leven, in het bijzonder in het bisdom Breda, en haar inspiratie in Nederland; 
c) de ondersteuning van de Congregatie Zusters Franciscanessen Alles voor Allen, alsmede de ondersteuning 
van andere religieuze congregaties, bij voorkeur uit dezelfde franciscaanse traditie. 
 

D. Beleidsplan. 

 
E. Beloningsbeleid. 

Het beloningsbeleid is conform de diocesane regelingen van het bisdom Breda. 
 

F. Verslag Activiteiten. 

 
G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. 
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H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

 
Baten en Lasten Katholiek Burgerlijke 
Instelling 

Jaarrekening  
€ 

Begroting  
€ 

Baten  
 

Inkomsten uit vermogen  
 

Inkomsten van activiteiten   

Overige inkomsten   

Totaal baten   
 

  
Lasten   

Kosten van vermogen   

Dienst aan de samenleving: Plaatselijk   

Dienst aan de samenleving: Regionaal 
/landelijk 

  

Dienst aan de samenleving: 
Internationaal 

  

Dienst aan de samenleving: Overige    

Overige kosten   

Totaal lasten   
 

  
Resultaat (baten - lasten)   


