Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
Kerkgenootschappen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Sint Jozef
4 1 0 7 7 0 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Heuvel 23, 5674 RR Nuenen
0 4 0 2 8 3 4 5 0 5

E-mailadres

Website (*)
RSIN (**)

www.fsspx.be/nl

8 1 2 7 8 6 4 0 3

Naam landelijke
Priesterbroederschap St. Pius X
kerkgenootschap
In welke landen is uw
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

0

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

IB 116 - 1Z*1FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Monseignuer B. Fellay - voorzitter
Pater C.B.F.M. de Beer - bestuurslid en prior van Nederland
P.N. van den Nouwland - secretaris en penningmeester

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

Het beleidsdoel van de Stichting Sint Jozef is de instandhouding en bevordering van
de katholieke geloofstraditie in al haar pastorale, religieuze en culturele dimensies.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Beleidslijn 1: onderhoud en zorg van het onroerende goed
Beleidslijn 2: pastorale en religieuze zorg
Onder deze zielzorg vallen huisbezoek, ziekenbezoek, stervensbegeleiding, toediening
van de sacramenten en godsdienstlessen. Daarnaast zijn er de wekelijks terugkerende
vieringen in H. Lof en H. Mis
Beleidslijn 3: evenementen (zoals Sacramentsdag, Kerkendag, jaarlijkse
tentoonslelling van de Lijkwade van Turijn gedurende Paasperiode, jaarlijkse
tentoonstelling van Kerststal, het toeristisch bezoek van Kerk in Nuenen)
Beleidslijn 4: publicaties (tweemaandelijks informatieblad, diverse periodieke folders en
brochures, etc.)
Beleidslijn 5: zorg voor de jeugd (zoals katechismusonderricht, kinderkampen,
periodieke bijeenkomsten voor JKI en Kruisvaarders, bijdrage aan
Sacramentsprocessie)

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Middels collectes gedurende kerkdiensten, giften of donaties door weldoeners of door
erfenissen of nalatenschappen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Voor de uitvoering van de in het Beleidsplan genoemde beleidslijnen en daarnaast
voor het levensonderhoud van de priesters en de onkosten ten behoeve van de
zielzorg.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.fsspx.be

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Noch de priesters noch de vrijwilligers kennen enige vorm van vast salaris, uurloon,
gage of wat dan ook. Wel kunnen vrijwilligers gebruik maken van mogelijkheden die de
nieuwe Geschenkenwet hun biedt.
Het levensonderhoud van de priesters en de onkosten van zielzorg worden vergoed.
Daarvoor wordt jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd. Deze staat in
publicatievorm ook op de website.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Periodiek wordt dit gerapporteerd in het tweemaandelijkse informatieblad. Deze is
openbaar en te vinden op de website (zie url)

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.fsspx.be

Open

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 1

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2022

2021

2020

Opbrensten uit bezittingen

€

€

Bijdragen kerkleden

€

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

Totaal baten

€

127.500

€

136.607

€

128.632

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

35.000

€

32.695

€

22.731

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

22.410

€

23.512

€

45.770

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

0

€

0

€

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

55.270

€

50.038

€

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

0

€

0

€

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

0

€

0

€

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

14.000

€

14.554

Totaal lasten

€

126.680

€

120.799

€

127.500

+

€
€

136.607

€

+

128.632

€

+

Lasten

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

€

820

+

48.307

€

15.790

€

132.598

+
€

15.808

+
€

-3.966

We verwijzen naar de url waar de gehele jaarrekening op staat en waar ook het
beleidsplan van de Stichting Sint Jozef op staat.

https://www.fsspx.be/sites/sspx/files/publicatieverslag_stichting
_st_jozef_2021.pdf
(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

Open

