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A. Algemene gegevens  

 

Naam: Congregatie Zusters Franciscanessen van Dongen      Website:   

RSIN/Fiscaal nummer: 002649822    E-mail: a.langerwerf@outlook.com  

        Telefoonnummer: 0162381100 

 

Bezoekadres: Hoge Ham 25    Postadres:  zie bezoekadres 

Postcode:  5104 JA     Postcode:  

Plaats:  Dongen      Plaats:    

 

 

Het religieus instituut “Zusters Franciscanessen van Dongen” (hierna: “het religieus instituut”)  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 Franciscanessen van Dongen. 

 

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 bestaat per 12 mei 2022 uit 2 bestuursleden, zijnde een Algemeen Overste 

en een raadslid.  

 

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 Franciscanessen van Dongen heeft hiernaast als doel: 
 
De bevordering van het religieuze leven en het uitdragen van de christelijke beginselen, vorm en inhoud geven 
aan de leefregel van Franciscus van Assisi en waar mogelijk bijdragen aan het leningen van nood en armoede 

mailto:a.langerwerf@outlook.com


door daadwerkelijk hulp en ondersteuning in immateriële en materiële zin. De zusters van het instituut hebben 
in belangrijke mate aan de basis gestaan van het bijzonder onderwijs in Dongen, dat later is overgedragen aan 
andere schoolbesturen. De zusters zijn allen gepensioneerd en velen op hoge leeftijd, maar zijn allemaal nog zo 
goed mogelijk actief binnen hun leefgemeenschap met zorg voor hun medezusters.  
 
 
 
 
 

D. Beleidsplan. 

 

Een belangrijk aspect van het beleid van de Franciscanessen van Dongen is, dat zij zich verplichten om een deel 

van haar inkomsten te schenken aan jaarlijks te bepalen charitatieve instellingen en om een leven in eenvoud te 

leiden, opdat zij geen beroep hoeven doen middelen van de Overheid .De zusters komen regelmatig bij elkaar 

voor verdieping en om inhoud te geven aan hun gemeenschap, die inmiddels  215 jaar op dezelfde locatie is 

gevestigd. Het beleid is er nu mede op gericht als gemeenschap, hoe klein die ook wordt, op de locatie te blijven 

wonen, waarbij het klooster, dat een Rijksmonument is, de nodige aanpassingen en herbestemmingen zal 

moeten ondergaan.    

 

 

E. Beloningsbeleid. 

 

De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Het religieus instituut 

heeft geen  medewerkers in dienst. Alle ondersteunende diensten worden tegen vergoeding geleverd door 

Stichting Maria-oord, die als publiekrechtelijke organisatie verantwoording aflegt.  

 

F. Verslag Activiteiten. 

 

Binnen het religieus instituut vinden verschillende activiteiten plaats: de kerk is, tijdens de dagelijks vieringen, 

altijd toegankelijk voor mensen van buiten de gemeenschap, die daar m.n. op zondagen graag gebruik van 

maken. Voor besturen van charitatieve verenigingen, met een kleine beurs, wordt om niet vergaderruimte ter 

beschikking gesteld. Een groep eenzame dames komt wekelijks een avond bijeen om elkaar te ontmoeten en te 

handwerken. De ruimte wordt hen om niet ter beschikking gesteld. 

 

 

G. Voorgenomen bestedingen. 

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

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. Alleen de kosten voor 

verzorging kunnen afwijkingen vertonen vanwege het overheidsbeleid dat is gericht op participatie en 

bezuinigingen. 

 

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 rekening 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 dien verstande dat de inkomsten in de komende jaren sterk zullen dalen 

als gevolg van het teruglopend aantal zusters, terwijl het kostenniveau tenminste gelijk zal blijven. De 

toenemende tekorten zullen moeten worden gedekt uit de het vermogen. Op niet al te lange termijn zal er een 

andere vorm van huisvesting in het huidige klooster moeten worden gerealiseerd. Een plan van aanpak wordt 

voorbereid. 

 

  



Baten en Lasten religieus instituut    

 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening  

 2021 2021 2020 

 
   

Baten    
Inkomsten leden religieus instituut 509.000                     543.000  
Opbrengst bezittingen en beleggingen 639.000                     135.000  
Overige bijdragen    
Incidentele baten 14.000                     -47.000  

Totaal baten 1.162.000                      631.000  

     

    
Bestedingen    
Personeel 497.500                     532.000  
Huisvesting 397.000                     354.000  
Levensonderhoud 184.000                     285.376  
Apostolaat 107.500                     100.000  
Beheer en administratie 81.000                       45.000  
Rente lasten    
Incidentele lasten     

Totaal bestedingen -1.267.000                  1.316.376  

      

Resultaat (baten - bestedingen) -105.000                   -685.376  
 

 

 

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.   

Onder Apostolaat zijn de giften vermeld, die het religieus instituut jaarlijks ingevolge het kapittelbesluit aan 

derden geeft. 


