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ANBI publicatie Stichting Priester- en Diakenopleiding Bovendonk   
 

A. Algemene gegevens  

 

Naam:  Stichting Priester- en Diakenopleiding Bovendonk 

RSIN/Fiscaal nummer: 4829372 

 

Adres: Hofstraat 8 

Postcode: 4741 AK 

Plaats: Hoeven 

Telefoonnummer: 0165 – 504 277 

E-mail:  info@pdob.nl  

Website: www.PDOB.nl   

 

 

Bovendonk is een rooms-katholieke priester- en diakenopleiding onder verantwoordelijkheid van de 

bisschop van Breda. De Priester- en diakenopleiding Bovendonk is een zelfstandige kerkelijke 

instelling. Zij is in 1983 opgericht door de toenmalige bisschop van Breda, mgr. H. Ernst. 

 

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat 

wil zeggen dat de afzonderlijke bisdommen en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk 

behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Stichting Priester- en 

Diakenopleiding Bovendonk. 

 

B. Samenstelling bestuur. 

 

De Priester- en diakenopleiding Bovendonk betreft twee opleidingen, de priesteropleiding en de 

diakenopleiding, die zich naar buiten toe als één opleiding presenteert. De bisschop van Breda, mgr. 

dr. J.W.M. Liesen, is voorzitter van het bestuur van de Stichting Priester- en Diakenopleiding 

Bovendonk (SPDOB). De bisschop van Breda draagt de eindverantwoordelijkheid voor het geheel van 

de opleiding. 

 

De Priester- en diakenopleiding Bovendonk staat open voor kandidaten van bisdommen, religieuze 

ordes en congregaties uit Nederland en Vlaanderen. 

 

De dagelijkse leiding van de Priester- en diakenopleiding Bovendonk berust bij de rector. Hij wordt 

ondersteund door een staf, bestaande uit een studierector, een gedelegeerde voor de 

diakenkandidaten en een spirituaal. De rector is de voorzitter van de staf. De staf wordt bijgestaan 

door een praktijkcoördinator, docenten, supervisors, mentoren en stagebegeleiders. Commissies 

waarin docenten en agogische begeleid(st)ers van de opleiding zitting hebben, staan de staf bij in 

zowel beleidsvorming en uitvoering. 

 

De interne organisatie kenmerkt zich ook door de aanwezigheid van verschillende interne 

studententaken, -commissies en -werkgroepen. Zo is er een interne coördinator, die 

verantwoordelijk is voor de vele praktische zaken en het gebruik van de ruimtes. Daarnaast zijn er 

taken als studentencoördinator liturgie, koster, leider van de schola, organist, e.d. Studenten dragen 

zelf de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van bijvoorbeeld de liturgie tijdens 

de weekeinden, speciale evenementen en enkele huishoudelijke taken.  
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C. Doelstelling/visie. 

 
Bovendonk is een unieke en zelfstandige rooms-katholieke priester- en diakenopleiding onder 
verantwoordelijkheid van de bisschop van Breda. Ze is uniek omdat ze een opleiding in deeltijd is 
voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden. 
 

D. Beleidsplan. 

 

Het beleid van de Stichting PDOB vindt zijn weerslag in de studie- en vormingsgids van de opleiding. 

Deze zijn op te vragen bij het secretariaat via de adresgegevens hierboven. 

 

E. Beloningsbeleid. 

 

De medewerkers van deze diocesane instelling worden beloond conform de Rechtspositieregelingen 

van het bisdom.  

 

F. Verslag Activiteiten. 

 

De activiteiten van de Stichting Priester- en Diakenopleiding Bovendonk richten zich op het opleiden 

tot priester of diaken. Een overzicht van de recente activiteiten is te vinden op www.PDOB.nl 

 

G. Voorgenomen bestedingen. 

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

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht 

in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor 

het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
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