In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens
van de R.K. Beheerstichting Congregatie “De Voorzienigheid”, behorende tot de Rooms Katholieke Kerk in
Nederland.
A. Algemene gegevens
Naam: R.K. Beheerstichting Congregatie “De Voorzienigheid”
Website: www.devoorzienigheid.nl
RSIN/Fiscaal nummer:
817459650
E-mail: bestuur@devoorzienigheid.nl
KvK-nummer: 64384950
Telefoonnummer: 023-8929945 / 023-8929900
Bezoekadres:
Postcode:
Plaats:

Glipper Dreef 209A
2104 WG
Heemstede

Postadres:
Postcode:
Plaats:

Postbus 614
2100 AP
Heemstede

Het religieus instituut Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” is een geloofsgemeenschap die behoort
tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. Zij is een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in
Nederland, van diocesaan recht en door de Bisschop van de plaatselijke Kerk (Bisdom Haarlem-Amsterdam)
verbonden met de wereldkerk.
Op 22 december 2006 is bij akte (statuten) een private kerkelijke rechtspersoon ingesteld, in de zin van canon
114 Codex I.C., op grond van artikel 7 van het Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap in Nederland en bezit
krachtens artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht.
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 de R.K. Beheerstichting Congregatie “De
Voorzienigheid”.
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 de R.K. Beheerstichting Congregatie “De Voorzienigheid” bestaat uit een zevental
bestuursleden, onder wie een voorzitter, secretaris en een penningmeester. In het bestuur zijn mede
vertegenwoordigd de 3 bestuursleden van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid”, waarbij de
algemene overste de functie van vicevoorzitter van de Beheerstichting bekleedt. De leken-bestuurders vervullen
de functie van Voorzitter, Secretaris en Penningmeester. In totaliteit dus drie zusters-bestuursleden en vier
leken-bestuursleden.
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 der Zusters van “De Voorzienigheid” is opgericht met inachtneming van de
bepalingen van het kerkelijk recht en met de schriftelijke goedkeuring van de Bisschop van Haarlem, op 26
september 1857, onder de naam Congregatie der Arme Zusters van het Goddelijk Kind, welke naam door het
Kapittel van juli-december 1968 is gewijzigd in voornoemde zin.
De Congregatie had als voornaamste doel: het verrichten van taken op pastoraal, sociaal en missionair gebied,
geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. De regels van de Congregatie zijn vastgelegd in de Regel en Constituties
van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” en in het Vermogensrechtelijk Reglement van de
Congregatie. Door de maatschappelijke veranderingen vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw, heeft de
Congregatie eind jaren tachtig door de sterke terugloop van het aantal roepingen besloten, geen nieuwe leden
meer toe te laten.
Het aantal leden van de Congregatie vermindert gestaag en de gemiddelde leeftijd wordt ieder jaar hoger. Deze
ontwikkeling heeft ertoe geleid, dat het congregatiebestuur ondersteuning heeft gezocht bij de uitvoering van
een aantal praktische taken op financieel, materieel en personeel gebied, zowel op uitvoerend als bestuurlijk
vlak. Hiertoe is de R.K. Beheerstichting Congregatie “De Voorzienigheid” opgericht, zoals nader toegelicht sub A
(Algemene gegevens).
De Constituties van de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” zijn voor het laatst vastgesteld in de
vergadering van het Kapittel in juni 2017. De uitvoering van de genomen besluiten vindt plaats door het bestuur
van de Beheerstichting. Het volgende Kapittel zal plaats vinden in 2023.
De Congregatie kan alleen worden opgeheven door een decreet van de H. Stoel te Rome.

D. Beleidsplan.
Het bestuur van zowel de Congregatie der Zusters van “De Voorzienigheid” als van de Beheerstichting stelt zijn
beleid vast op basis van de aanbevelingen, besluiten en te volgen beleidslijnen, vastgesteld door het laatst
gehouden Kapittel. Deze zijn vastgelegd in het Kapitteldocument 2017.

E.

Beloningsbeleid.

De leden van het bestuur van de Congregatie ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De
leken-bestuurders van de Beheerstichting ontvangen een bestuurdersvergoeding, die is afgeleid van het KNRadvies uit 2009. In 20212 bedraagt de beloning € 66.66 per uur.Deze is gebaseerd op het honoreren van
personen, die worden ingeschakeld voor het besturen, adviseren of het houden van toezicht bij religieuze
instituten.
De beloning van personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor
werknemers volgens de cao-VVT (Verzorging, Verpleging en Thuiszorg) voor de jaren 2020-2021, in werking vanaf
1 januari 2020.

F. Verslag Activiteiten.
Door de ouderdom van de nog in leven zijnde leden – een gemiddelde leeftijd van 87.7 jaar ultimo 2021 – zijn de
oorspronkelijke (maatschappelijke) taken als bedoeld door de stichters van de Congregatie, Pastoor Hesseveld
en Moeder Theresia Stroot, niet meer actueel.
De huidige activiteiten blijven beperkt tot het leven als religieuze gemeenschap en onderling zorg dragen voor
de gevolgen van de toenemende ouderdom. Tevens wordt naar vermogen invulling gegeven aan solidariteit met
andere Congregaties. Een nog actueel aspect vormt het bestaande giftenbeleid.
Per 1 januari 2004 is het Maria Stroot Fonds opgericht, welk fonds zich ten doel stelt het financieel ondersteunen
van (maatschappelijke) organisaties, werkzaam op pastoraal, sociaal en missionair gebied, zowel rechtstreeks als
indirect via zelfstandige of aanverwante organisaties. Hiertoe is in de begroting voor 2021 een dotatie aan dit
fonds van € 350.000 voorzien.
Naast het per 1 januari 2004 geldende Huishoudelijk Reglement Maria Stroot Fonds, is per 18 maart 2008 een
Statuut Maria Stroot Fonds vastgesteld.
Naast het giftenbeleid heeft de Congregatie een inschrijving in Oiko-credit Nederland, welke (goede
doelen)instelling tot doel heeft middels leningen in ontwikkelingslanden de levensomstandigheden te
verbeteren. Met het werk van Oiko-credit worden zeer goede resultaten behaald.
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.
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.
Baten en Lasten R.K. Beheerstichting
Congregatie “De Voorzienigheid”
Jaarrekening
2019
€

Jaarrekening
2020
€

Begroting
2022
€

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

972.609
3.315.213
252.965
74.293
4.615.080

790.515
2.111.750
246.667
9.112
3.158.047

565.120
955.150
206.000
100.000
1.826.270

Bestedingen
Personeel
Huisvesting
Levensonderhoud
Pastorale ondersteuning
Beheer en Administratie
Maria Stroot Fonds
Incidentele lasten
Totaal bestedingen

927.720
1.038.359
383.385
210.048
404.902
350.000
0
3.314.414

880.923
718.634
400.306
211.904
424.397
350.000
0
2.986.164

921.880
626.138
330.250
227.902
402.070
350.000
0
2.858.240

Resultaat (baten - bestedingen)

1.300.666

171.883

-1.031.970

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.
Bij de begroting voor 2022 is uitgegaan van een gemiddeld ledental van 28
Ingaande 1 juli 2014 worden krachtens een aangegaan samenwerkingsverband met de Congregatie van de
Zusters van Onze Lieve Vrouw van Liefde van de Goede Herder in Nederland, de kosten van een 4-tal zusters
mede in de verantwoording opgenomen. Deze kosten worden doorberekend, zoals verantwoord onder de
overige bijdragen onder de baten.
Onder de kosten van het Maria Stroot Fonds wordt de bijdrage aan dit fonds opgenomen, waaruit giften en
schenkingen worden gedaan aan (maatschappelijke) organisaties, werkzaam op pastoraal, sociaal en missionair
gebied zowel rechtstreeks als indirect via zelfstadige of aanverwante organisaties.
Onder de kosten voor personeel zijn mede begrepen de kosten voor de administratie en controle daarop.
Onderdeel van de opbrengst op beleggingen vormt de uitkering op een inschrijving in Oiko-credit Nederland.

