
ANBI publicatie Stichting Bovendonk

A. Algemene gegevens.

Naam: Stichting Bovendonk
RSIN/Fiscaal nummer: 825544877

Adresgegevens:
Stichting Bovendonk
Hofstraat 8
4741 AK HOEVEN
0165 - 507 550

E-mail: 
Website: www.bovendonk.nl

De rechtpersoon Stichting Bovendonk 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 Stichting Bovendonk.

B. Samenstelling bestuur.

Voor deze Kerkelijke rechtspersoon bestaat het bestuur uit:
voorzitter
secretaris-penningmeester
2 leden

C. Doelstelling/visie.

De Stichting Bovendonk heeft ten doel het bevorderen van de mogelijkheden voor bezinning en ontmoeting,
vorming en expressie voor enkeling, gezin en groep. De Stichting wil zich hierbij laten leiden door de leer van de
Rooms-Katholieke Kerk en wil geïnspireerd worden vanuit de katholieke gemeenschap.

D. Beleidsplan.
Er  is  een  concept  projectplan  gereed  gemaakt  om  het  gebouw  dat  een  bijzonder  Rijksmonument  is  te

restaureren  en vollediger  te  kunnen gebruiken.  In  de komende jaren zal  dit  in  nauwe samenwerking  met

Provincie, Rijk, Gemeente en Bisdom tot stand worden gebracht.

E. Beloningsbeleid.

Het beloningsbeleid is conform de diocesane regelingen. 

F. Verslag Activiteiten.

G. Voorgenomen bestedingen.

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

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



H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting. 

Baten en Lasten Kerkelijke 
rechtspersoon

Jaarrekening
2017

€

Begroting
2018

€
Baten

Inkomsten uit vermogen

Inkomsten van activiteiten 235.668 250.000

Overige inkomsten

Totaal baten 235.668

Lasten

Kosten van vermogen 41205 40.000

Dienst aan de samenleving: Plaatselijk

Dienst aan de samenleving: 
Regionaal /landelijk
Dienst aan de samenleving: 
Internationaal
Dienst aan de samenleving: Overige 

Overige kosten 90.223 210.000

Totaal lasten 131.428 250.000

Resultaat (baten - lasten) 104.240 0

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


