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RK Stichting "Levende Kerk", Haren
Kerngegevens

Algemeen

R.K. Stichting Levende Kerk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is per 1 januari 2008 als zodanig
door de belastingdienst aangewezen. Het RSIN van de stichting is 8047.28.744 en de stichting is ingeschreven in
het Stichtingenregister onder nr. 41156825.

Contactgegevens

R.K. Stichting Levende Kerk
Irenelaan 4
9752 LS Haren
telefoon: 06 - 515 77 384
email:
IBAN: NL03 INGB 0006 3187 40

levendekerk at goededoelen.nl

Bestuur:

J.E.M. van der Mee, voorzitter
S.M. Jansen, secretaris
A.J. Deden, penningmeester

Verhuizing
In 2021 is de stichting verhuisd van Schoonhoven naar Haren (Groningen). Doel en activiteiten zijn ongewijzigd.

Beleidsplan

Het stimuleren van giften aan de stichting door middel van advertenties en persoonlijke contacten, ter
bevordering van de uitvoering van de doelstelling.
De stichting verstrekt in dit kader verder giften en leningen aan instanties waarvan de doelstelling past binnen de
kaders waarbinnen de stichting actief is.

Doelstelling

Het financieel ondersteunen van kerkelijke activiteiten ten behoeve van het Kerkelijk leven in eigen land en de
Wereldkerk.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in loondienst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

In het verslagjaar is voor € 42.225 (vorig jaar: € 25.815) uitgegeven in het kader van de stichtings-activiteiten. Het
vermogen is afgenomen met € 1.567.

Inkomsten
In het kader van periodieke schenkingen is voor een bedrag van € 8.900 ontvangen (vorig jaar: € 8.700).
In het kader van giften is voor een bedrag van € 31.663 ontvangen (vorig jaar: € 18.448).

Uitgaven

Het grootste deel van de uitgaven in het verslagjaar betrof de ondersteuning van de Evangelisatie in Nederland (€
26.830). Daarnaast hebben schenkingen plaatsgevonden aan meerdere instellingen en goede doelen die om een
bijdrage hebben gevraagd.
Het totaal van de uitgaven aan het doel van de stichting bedraagt in het verslagjaar € 41.180 (vorig jaar: €
25.815). De administratie en jaarverslaglegging wordt kostenloos uitgevoerd.

Samenvatting van Ontvangen Giften en Uitgaven
In dit overzicht wordt gespecificeerd aan welke doelen schenkingen zijn gedaan.

Leningen

De Stichting heeft geen leningen uitstaan.

Aangegane leningen

Er zijn geen aangegane leningen.
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Samenvatting Ontvangen Giften en Uitgaven aan doel
2021

2020

Inkomsten:
particuliere giften
periodieke schenkingen

31.663
8.900

18.448
8.700

totaal:

40.563

27.148

ondersteuning evangelisatie
ondersteuning katholiek jongerenwerk
ondersteuning katholieke maatschappelijke organisaties
ondersteuning priesteropleidingen
ondersteuning retraitehuizen

26.830
300
6.100
5.000
1.100

18.975
1.000
1.350
1.000
2.390

totaal:

41.180

25.815

Uitgaven naar doel:
1)
2)
3)
5)
6)
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Balans per 31 december 2021

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen
ING bankrekening
Kas

2.021
-

3.588
-

Totaal Activa

2.021

3.588

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

1.926

3.588

Totaal Passiva

1.926

3.588

Passiva

4

RK Stichting "Levende Kerk", Haren

Staat van Baten en Lasten over het boekjaar 2020
2021

2020

Baten
Ontvangen giften en schenkingen
Ontvangen giften en schenkingen

40.563

27.148
40.563

27.148

40.563

27.148

1.045

132

Uitgegeven aan de doelstelling

41.180

25.815

Totaal Lasten

42.225

25.947

Totaal Baten

Lasten
Diverse stichtingskosten

Saldo, toegevoegd/onttrokken

1.662-

aan het stichtingsvermogen
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Toelichting op de Balansposten
Algemeen
RK Stichting "Levende Kerk" te Schoonhoven is per 1 januari 2008 door de Belastingdienst
aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig terug te vinden
middels het programma "ANBI zoeken" van de belastingdienst.
Toelichting op de Balansposten

Activa

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen
ING zakelijke rekening 631 87 40

2.021

3.588

Het saldo is opgenomen conform het laatste
dagafschrift van het betreffende boekjaar.

Passiva
31-12-2021

31-12-2020

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen
Stand begin boekjaar:
Netto resultaat boekjaar

3.588
1.662-

2.387
1.201

Stand eind boekjaar:

1.926

3.588
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Toelichting op de staat van Baten en Lasten
2021

2020

Baten
Giften
Periodieke schenkingen

31.663
8.900

18.448
8.700

Totaal

40.563

27.148

146
899

132
-

1.045

132

Hieronder zijn opgenomen giften en schenkingen welke zijn
ontvangen van particulieren en kerkelijke instellingen.

Lasten
Stichtingskosten
Diverse kosten
Kosten bankrekeningen
Andere kosten
Totaal

Uitgegeven aan de doelstelling
Volgens artikel 2 van de statuten heeft de Stichting tot doel:
Het financieel of anderszins ondersteunen van apostolische activiteiten ter bevordering van het RoomsKatholiek leven in eigen land en de wereldkerk.
Het (mede) mogelijk maken van de bestudering van het kerkelijk leven in het verleden en in de huidige
situatie.
Het uitgeven, het doen uitgeven en/of bevorderen van de uitgave van boekwerken en andere publicaties
betreffende de Rooms-Katholieke liturgie, geloofsleer en geloofsbeleving met betrekking tot eerder
vermelde doelen.
Het verrichten, in de ruimste zin van het woord, van al hetgeen wat verband houdt met de eerder
genoemde doelen.
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Ten behoeve van de doelstelling zijn de volgende uitgaven gedaan:
Giften aan instellingen en stichtingen met een Rooms-Katholieke of Christelijke grondslag:
2021

41.180
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2020

25.815

