
Door Religieus Instituut te publiceren gegevens in kader ANBI-transparantie 

 

A:  Naam Religieus Instituut Congregatie Fraters Maristen Nederland 

      RSIN/Fiscaal nummer 0029.71.690.L01 

      Contactgegevens Sophiaweg 4, 6523NJ, Nijmegen 
024-3607409 
fraters@maristen.nl 

B:  Samenstelling bestuur Het bestuur van de Congregatie Fraters Maristen 
Nederland bestaat uit 5 bestuursleden: 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 
leden 

C:  Doelstelling/visie Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex luris 
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”. 
De activiteiten van de Congregatie Fraters 
Maristen Nederland betreffen voornamelijk de 
behartiging van de belangen van de fraters als 
gevolg van de constituties van de Congregatie, 
een en ander te realiseren in het kader van 
ideële doelstellingen van de kerkelijke 
rechtspersoon, en daarnaast het verlenen van 
directe en indirecte hulp, zowel aan individuen 



als aan organisaties evenals het ondersteunen 
van personen en ideële projecten binnen en 
buiten de Congregatie. 

D:  Beleidsplan Wij verwijzen naar de door het bestuur 
opgestelde beleidsnota. 

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 het rechtspositieregle - 
ment  voor werknemers van religieuze instituten 
van de KNR. 

F:  Verslag activiteiten Binnen het religieus instituut vinden 
verschillende activiteiten plaats. Verwezen 
wordt naar het Bestuursverslag  zoals 
opgenomen in het Jaarverslag 2016 van de 
Congregatie Fraters Maristen Nederland. 

G:  Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als 
regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren.  
Het bestuur van de congregatie heeft besloten 
om met ingang van 2017 een aantal activiteiten 
onder te brengen in een afzonderlijke stichting 
Leerhuis. De voorgenomen bestedingen voor het 
komende jaar (2017) wijken in totaliteit niet 
sterk af van de bestedingen van het verslagjaar 
(2016), zie onder H.  

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 exploitatie geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 
ontvangsten en bestedingen over het verslagjaar 
en het daarvoor gaande jaar. 
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. 
Door de Congregatie Fraters Maristen Nederland 
worden de ontvangsten en bestedingen 
toegerekend aan tien verschillende activiteiten. 
Deze activiteiten zijn afzonderlijk benoemd bij 
de hieronder weergegeven baten en lasten. Voor 
nadere toelichting wordt verwezen naar het 
Bestuursverslag in het Jaarverslag 2016 van de 
Congregatie. 

 



Baten en Lasten religieus instituut 

 

  Begroting Exploitatie 
  

  

  2016 2016 2015 
  

   

BATEN Ref. € € € 

     

Fraters 13 136.300 135.579 134.708 

Bestuur CFMN 14 233.700 517.229 347.711 

Stiltehuis/Huis van Aandacht 16 26.500 26.594 25.544 

Huis om te zijn 21 42.000 42.000 42.000 

Spiritualiteit, Vorming, Ontwikkeling 22 6.000 1.099 5.116 

     

Totaal baten  444.500 722.501 555.079 

     

LASTEN     

Fraters 13 301.400 276.857 261.335 

Bestuur CFMN 14 312.100 230.135 281.946 

Provincie WME 15 29.200 27.618 29.006 

Stiltehuis/Huis van Aandacht 16 64.500 61.796 54.259 

Een reis naar binnen 17 63.700 73.338 73.754 

Giften 18 3.200 930 2.200 

Moria 19 700 0 1.238 

Maristen Nederland 20 6.350 5.948 8.822 

Huis om te zijn 21 18.700 11.073 12.433 

Spiritualiteit, Vorming, Ontwikkeling 22 65.900 58.382 24.202 

  

   

Totaal lasten  865.750 746.077 749.195 

     

   (110.000)  (110.000)  

Nadelig resultaat  (421.250) (23.576) (194.116) 

   (110.000)  (110.000)  

 


