PUBLICATIEGEGEVENS VAN DE CONGREGATIE
DER FRANCISCANESSEN ONDER DE ZINSPREUK “CHARITAS” TE ROOSENDAAL
OOK GENAAMD “CONGREGATIE CHARITAS”
A. Algemene gegevens
Naam:

Congregatie der Franciscanessen
onder de Zinspreuk Charitas

Website:

geen

RSIN/ Fiscaal nummer: 8241.15.831

E-mail:

j.reinen@administratiemariadal.nl

Bezoekadres: Wouwseweg 21, Charitasstede
Postcode:
4703 BL
Plaats:
Roosendaal

Telefoon:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

0165 557396
Postbus 1330
4700 BH
Roosendaal

Het religieus instituut Congregatie Charitas is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke
Kerk in Nederland.
De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen
dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op het religieus instituut Congregatie Charitas.
B. Samenstelling bestuur.
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht,
welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht.
Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid te voorzien in hun eigen
inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het vermogensrechtelijk
reglement.
Het bestuur van het religieus instituut Congregatie Charitas bestaat uit 1 bestuurslid (een niet-lid van de
congregatie). Het bestuur laat zich bijstaan door externe adviserende deskundigen. Voor het beheer van het
vermogen laat het bestuur zich bijstaan door een externe deskundige. De financiële administratie is
ondergebracht bij het administratiekantoor van een andere congregatie.
C.

Doelstelling/visie.

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als “een georganiseerde
gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven afleggen of tijdelijke
geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en waarin zij een broederlijk leven
in gemeenschap leiden”.
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven gewijd door
de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen, Christus van meer nabij
volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan God, de meest beminde, om, op
een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw van de Kerk en het heil van de wereld,
tot de volmaaktheid in de liefde te komen in dienst van het Rijk Gods en, gemaakt tot een lichtend teken in de
Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm in instituten van gewijd leven door de bevoegde
overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere
gewijde bindingen volgens de eigen wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van
kuisheid, armoede en gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze
verbonden zijn met de Kerk en haar mysterie”.

Het religieus instituut Congregatie Charitas heeft naast het algemene doel, eigen aan alle congregaties: het
bevorderen van het religieuze leven en het uitdragen van de Christelijke beginselen, onder meer tot doel:
1. de verpleging van zieken, hulpbehoevenden en bejaarden;
2. opvoeding en onderwijs;
3. werken op sociaal gebied;
4. missiewerk, vooral in gebieden waar de behoefte hieraan bijzonder groot is;
5. aan de leden van de congregatie levensonderhoud ingevolge de constituties van de congregatie te
verschaffen;
6. solidair te zijn met andere orden en congregaties;
7. andere taken die de tijd en de situatie van de congregatie vragen.
Al deze taken moeten in de ruimste zin des woord worden opgevat.
D. Beleidsplan.
Het beleid van het religieus instituut Congregatie Charitas is in eerste instantie gericht op een goede huisvesting,
verzorging en welzijn voor de eigen zusters van de congregatie en waarborging van het religieuze leven van deze
zusters.
Daarnaast ondersteunt het bestuur financieel projecten met de volgende aandachtsgebieden:
1. Projecten in Indonesië van een congregatie die voortgekomen is uit de Congregatie Charitas
2. Projecten gericht op het ondersteunen van het religieuze leven in Nederland
3. Projecten gericht op het ondersteunen van zieken en behoeftigen in Nederland en daarbuiten.
Voor de onderdelen 2 en 3 wordt vaak aangesloten bij projecten die worden voorgedragen door de commissie
PIN (Projecten in Nederland) van de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen). Ook veel lokale initiatieven
worden gesteund.
E.

Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie een beloning die is gebaseerd op de
beloningsrichtlijnen van de KNR voor bestuursleden van Religieuze instituten. De beloning van personeelsleden
van de Congregatie Charitas geschiedt volgens de CAO VVT.
F.

Verslag Activiteiten.

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats die zijn benoemd onder onderdeel D
“Beleidsplan”.
G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Om deze reden
stelt Congregatie Charitas geen jaarlijkse begroting op. Ook voor 2017 worden geen belangrijke wijzigingen in
het uitgavenpatroon verwacht. De opbrengsten uit beleggingen kunnen van jaar tot jaar sterk fluctueren als
gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en
bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de bestedingen
van het verslagjaar, met uitzondering van de personeelskosten welke lager zullen zijn in verband met een
doorgevoerde personele reorganisatie, die in 2014 ingezet is.
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Jaarrekening Jaarrekening
2018
2017
€
€

Baten
Inkomsten leden religieus instituut
Opbrengst bezittingen en beleggingen
Overige bijdragen
Incidentele baten
Totaal baten

Bestedingen
Personeel
Huisvesting
Levensonderhoud
Apostolaat
Beheer en administratie
Rente lasten
Incidentele lasten
Totaal bestedingen
Resultaat (baten - bestedingen)

84
-2.799
4

149
6.281
22

-2.711

6.452

160
111
77
3.167
107
254
0
3.876

185
172
240
3.022
92
161
0
3.872

-6.587

2.580

Toelichting
Religieuze instituten zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden van het
religieus instituut staan haar inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus instituut voorziet in het
levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut tot haar beschikking heeft tracht
zij haar doelstellingen te bereiken.
Het personeel is niet in dienst van Congregatie Charitas maar wordt vanuit een andere rechtspersoon aan de
Congregatie doorbelast. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op de verzorging van de zusters.
Onder Apostolaat zijn verantwoord alle giften die in het boekjaar zijn gedaan volgens het beleid zoals
weergegeven onder D.

