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A: Naam Religieus Instituut Congregatie Fraters Maristen Nederland 
RSIN/Fiscaal nummer 0029.71.690 
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 
2021 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. 
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar 
(2022) wijken in totaliteit niet sterk af van de 
bestedingen van het verslagjaar (2021), 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. Met ingang 
van het boekjaar 2021 zijn de kostenplaatsen 
gereduceerd tot drie: Fraters, Bestuur Congregatie 
Fraters Maristen Nederland en Pastorale en Sociale 
Projecten. 

  In dit jaarverslag zijn de nieuwe kostenplaatsen 
aangehouden. Vergelijking tussen 2020 en 2021 is 
daardoor niet altijd te maken vanwege de herschikking 
van sommige posten. 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 zes 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 2021 van de 
Congregatie. 

 



 
 

Baten en Lasten religieus instituut

Exploitatie Begroting Exploitatie
2021 2021 2020

€ € €

Baten per kostenplaats

Fraters 98.738              96.028              103.403            

Bestuur 613.568            69.800              122.510            

Sociale en pastorale projecten 27.500              -                     -                     

739.806            165.828            225.913            

Lasten per kostenplaats

Fraters 205.308            201.522            227.814            

Bestuur 106.094            76.803              77.557              

Sociale en pastorale projecten 216.166            208.003            196.773            

527.568            486.328            502.144            

Exploitatiesaldo 212.238            -320.500          -276.231          


