
Gegevens  in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens 

door een Religieus Instituut behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. 

 

A. Algemene gegevens  

 

Naam:    Congregatie Zusters Franciscanessen van Etten      

RSIN/Fiscaal nummer:  0026.49.652        

Telefoonnummer:  076 50 20 920 

Bezoekadres:   San Francescolaan 149   Postadres:  San Francescolaan 149  

Postcode:   4876 CV     Postcode:  4876 CV 

Plaats:    Etten-Leur    Plaats:    Etten-Leur 

 

 

Het religieus instituut  congregatie Zusters Franciscanessen van Etten  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 Zusters 

Franciscanessen van Etten.   

 

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 Zusters Franciscanessen van Etten  bestaat uit 2 

bestuursleden, waaronder een voorzitter en  een secretaris,  en 3 bestuursassistenten.  Ter ondersteuning van 

het congregatiebestuur bij de dagelijkse bedrijfsvoering van de Congregatie Zusters Franciscanessen van Etten 

en voor adviezen in het algemeen is een adviesraad aangesteld.  

 

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  de Congregatie Zusters Franciscanessen van Etten  heeft als doel: 
 
een gemeenschap van religieuzen te vormen, die door hun leven en werken de Blijde Boodschap van Christus 

als een teken en getuigenis willen realiseren. 

Volgens canon 640 van het kerkelijk recht draagt de congregatie naar draagkracht  uit eigen goederen bij voor 

de noden van de kerk en het onderhoud van de armen. In het beleid wordt binnen de begroting ruimte 

gehouden voor het kunnen geven van giften. 

 
D. Beleidsplan 

 

Het kapittel, het hoogste gezagsorgaan binnen de congregatie, bepaalt het beleid voor de komende vier jaar. 
De nadruk ligt daarbij op het spiritueel beleid  en de zorg voor de financiële middelen die nodig zijn om de 
doelstelling van de congregatie te verwezenlijken.  

De congregatie werft haar inkomsten uit de A.O.W. en het pensioen van de leden van de congregatie. 
Daarnaast ontvangt de congregatie giften van derden.  

De besteding van de gelden worden gedaan aan de hand van de jaarlijkse begroting die is opgesteld met 
gebruikmaking van de jaarrekening. Indien mogelijk worden gewenste uitgaven die niet per se nodig zijn, 
uitgesteld. 

Periodiek is er een vergadering met de adviesraad, waarin gekeken wordt naar de financiële positie, met name 
ook naar de beleggingen. Dit gebeurt samen met de vermogensadviseur. 

 

E. Beloningsbeleid 

 

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

personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in de CAO VVT. 

 

F. Verslag Activiteiten 

 

Gezien de leeftijd van de zusters, worden er als congregatie geen activiteiten naar buiten meer uitgeoefend. 

Vroeger kende de congregatie veel onderwijsactiviteiten. Daarnaast was de congregatie werkzaam in 

verschillende missiegebieden, in verpleging, verzorging, onderwijs en op pastoraal en maatschappelijk gebied 

etc. 

Een aantal zusters werkte binnenshuis in keuken, wasserij, boerderij, tuin, huishouden etc. Sinds jaren zijn deze 

werkzaamheden overgenomen door lekenpersoneelsleden. Dit brengt financiële verplichtingen met zich mee. 

Om het mogelijk te maken als religieus te leven worden er binnenshuis diverse activiteiten verzorgd. 

Daarbij valt te denken aan het minimaal twee maal daags samen bidden en het organiseren van bijeenkomsten 

rond maatschappelijke en spirituele onderwerpen. Vanuit deze bijeenkomsten wordt regelmatig steun ver-

leend aan projecten met maatschappelijk belang. 

 

G. Voorgenomen bestedingen 

 

Er wordt naar gestreefd de verwachte bestedingen (begroting) nauw aan te laten sluiten bij de rekeningen over 

de voorgaande jaren. Helaas is het evenwicht tussen beide de laatste jaren verstoord. 

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



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 bestedingen van het verslagjaar.  

Baten en Lasten religieus instituut    

 Jaarrekening  Begroting  Jaarrekening  

 2021 2021 2020 

 € € € 

Baten    
Inkomsten leden religieus instituut                   417.361                   400.441                     510.618  
Resultaat beleggingen                   878.901                      68.000                       55.678  
Diverse opbrengsten                     19.645                        7.500                       20.641  

                3.971.827    

Totaal baten                5.287.734                   475.941                     586.937  

       

    
Bestedingen    
Personeelskosten                   298.888                   287.821                     327.796  
Voedingskosten                   105.690                   113.400                     111.141  
Huisvestingskosten                   273.241                   162.257                     196.312  
Afschrijvingskosten                       9.328                        9.724                       11.827  
Algemene kosten werkorganisatie                     20.031                      20.800                       22.696  
Medische- en verzorgingsmiddelen                     79.541                   102.350                     116.238  
Buitenhuizen en groepen                     67.417                      78.200                       83.276  
Algemene kosten                     49.065                      40.230                       42.019  
Giften                   110.892                      50.000                       56.150  
Financiële baten en lasten                       9.523                        1.250                         1.202  

Totaal bestedingen                1.023.616                   866.032                     968.657  

       

Resultaat (baten - bestedingen)                4.264.118                  -390.091                   -381.720  
 

    

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.   

Ten aanzien van de giften wordt hierbij gedacht aan: 

-  steun  bieden aan  werken van evangelisatie, van charitatieve werken en ontwikkelingswerken in 
Nederland of andere gebieden of landen waar de behoefte daaraan groot is; 

-  naar de geest van de congregatie solidair te zijn met andere religieuze instituten; 

-  het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn volgens één of meer 
doelstellingen van de congregatie, zowel rechtstreeks als indirect via zelfstandige of aanverwante 
organisaties. Verder tracht de congregatie haar doelstellingen  te verwezenlijken door zelf in de lijn van 



de doelstellingen actief te zijn, of indirect door anderen de kennis, de materiële of de financiële 
middelen daarvoor te geven;  

- steun aan diverse organisaties gecoördineerd door de KNR: 

  De solidariteit met andere religieuze instituten via de Kommissie Onderlinge Solidariteit van de 
religieuzen (KOS). 

 Het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties in Nederland   via de commissie voor de 
projecten in Nederland (PIN)  

 Het financieel ondersteunen van projecten in het buitenland via de Adviescommissie Missionaire 
Activiteiten (AMA)  

- De congregatie blijft haar vroegere missiegebieden steunen in Indonesië en Congo.  

- Daarnaast wordt steun verleend aan het bisdom, de parochies binnen het bisdom Breda en worden giften 
gegeven bij acute grote en kleine noden. 

 

 



 


