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Publicatieverslag van de Algemene Vergadering van de 

Stichting St. Jozef - 2021 
 

 

De Stichting Sint Jozef  heeft een Anbi-status die bij beschikking is verleend en staat geregistreerd onder 

RSIN nummer 812786403. 

 

De balans en het exploitatieresultaat over het boekjaar 2021 worden voorgelegd en doorgenomen. 

 

De doelstelling voor 2021 is gelukt om de ontwikkeling van de zielzorg in Nederland, met name ook 

vanuit Utrecht, verder op de agenda te krijgen. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat de door de 

overheid opgelegde maatregelen een vertragende werking heeft gehad als het gaat om het bieden van 

zielzorg en apostolaat. Desondanks stelt het bestuur vast dat de gemeenschap, die de traditie aanhangt, in 

het afgelopen jaar gegroeid is.  

 

Het boekjaar 2021 heeft geleid tot een winst van € 15.808,-- welke ten gunste van het Stichtingskapitaal is 

geboekt. 

 

De balans en exploitatierekening 2021 worden goedgekeurd en de bestuurders ontlast. 

 

Voor 2022 zal de ontwikkeling van de zielzorg en het apostolaat in Nederland verder op de agenda 

blijven staan. Het bestuur spreekt het vertrouwen uit dat, door de opheffing van de door de overheid 

opgelegde COVID-19 maatregelen, het apostolaat en de vraag naar zielzorg voor Nederland verder zal 

gaan groeien. 

 

Inmiddels is ook bekend gemaakt dat de Belgische seminarist J. De Bruyn, die in juni 2022 gewijd zal 

gaan worden, geplaatst gaat worden in Antwerpen maar ook ingezet zou kunnen worden ter 

ondersteuning naar de paters die Nederland op dit moment bedienen. 

 

Verder zal moeten worden blijven ingezet om de schuldenlast voor de financiering van Utrecht af te gaan 

bouwen.  

 

De begroting 2022 is besproken en toegelicht en door het bestuur akkoord bevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Financieel verslag 2021 
 

Balans 

 

Het Onroerend goed omvat de kerk en de priorij in Gerwen, het kerkgebouw in Leiden en het recht op het 

kerkgebouw in Utrecht. 

Het Inventaris bestaat uit (kerk-)inventaris voor bovengenoemde panden in Gerwen en Leiden. 

De lening is een verstrekte geldlening van de Stichting Sint Jozef aan de Stichting Ondersteuningsfonds 

voor de Sint Willibrordkerk in Utrecht.  

De liquide middelen zijn ten opzichte van 2020 gestegen als gevolg van een verbeterde exploitatie. Onder 

de liquide middelen zijn ook gelden onderweg, die behoren tot het gerapporteerde verslagjaar, 

meegenomen. 

 

De exploitatiewinst over 2021 is ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt. 

 

Onder de leningen aan derden staan opgenomen renteloze gelden t.b.v. de financiering van de kerk in 

Utrecht.  

Onder de overige schulden staan de korte termijn renteloze leningen die door het District Benelux en 

Antwerpen zijn verstrekt voor de financiering van de Sint Willibrordkerk in Utrecht.  

Het saldo overige schulden neemt, ten opzichte van 2021, iets toe.  

Dit komt omdat er een schuld is opgenomen voor de afdracht van een districtsbijdrage aan Brussel voor 

de jaren 2015 tot en met 2021. Dit is conform de richtlijnen die Priesterbroederschap St. Pius X hanteert 

voor alle landen binnen hun organisatie.  

Doordat er in de liquiditeit ruimte ontstaat wordt er maandelijks een vast voorschot afgedragen. Dit 

voorschot is verrekend in de schuld die wordt opgebouwd.  

De schuld aan het District bedraagt per ultimo 2021 € 34.180,-- (2020 was dit € 29.267,--). 

  

Exploitatie 

 

De inkomsten vanuit giften, collectes en apostolaat zijn in 2021 gedaald te opzichte van 2020 als gevolg 

van COVID-19 opgelegde overheidsmaatregelen waardoor er minder kerkbezoek was.  

De overige inkomsten, o.a. uit nalatenschappen en erfenissen, zijn licht gestegen ten opzichte van 2020. 

Hierdoor zijn de totale inkomsten uitgekomen op € 136.607,-- (2020, € 128.632,--). 

 

Onder de inkoop staan de uitgaven die met het apostolaat te maken hebben zoals sacristiebenodigdheden, 

bloemen en decoratie, drukwerk, de verkoop vanuit de winkeltjes, en de jaarlijkse Districtsbijdrage. 

De inkoopkosten komen uit op € 23.512,-- en zijn lager dan in 2020 (€ 45.770,--). De daling is met name 

het gevolg van de opgenomen kosten voor de districtsbijdrage aan Brussel, met terugwerkende kracht 

voor de jaren 2015 tot en met 2019, die als eenmalige last in 2020 is opgenomen. De overige 

inkoopkosten laten per saldo een lichte stijging zien t.o.v. 2020. 

Hierdoor komen de netto-opbrengsten uit op € 113.095,-- (2020, € 82.862,--).  

 

 

In 2021 is totaal voor € 97.287,-- aan kosten gemaakt (2020, € 86.829,--).  



 

3 

 

 

De uitgaven voor de priesters zijn in 2021 € 32.695,-- en zijn gestegen (2020, € 22.731,--) met name als 

gevolg van de hogere reiskosten gemaakt door de priesters. 

De energiekosten zijn € 19.950,-- en daarmee hoger dan in 2020 (€ 13.716,--), dit komt met name door 

Leiden. 

De verzekeringskosten zijn € 6.404,-- en licht gedaald (2020, € 7.318,--). 

De kosten voor onderhoud zijn gedaald naar € 10.415,-- (2020, € 14.003,--).  

 

De algemene kosten zijn € 14.554,-- (2020, € 15.790,--), en daarmee iets lager dan in 2020.  

De reguliere afschrijving bedroeg € 13.269,-- (2020 € 13.269,--) voor inventaris dat onderhevig is aan de 

waarde in het maatschappelijk verkeer.  

Er zijn in 2021 wederom geen financieringskosten. De financiering voor Leiden is afgelost en de 

financiering voor Utrecht is renteloos tot stand gekomen. 

 

De exploitatie voor 2021 komt uit op een winst van € 15.808,-- (2020, verlies € 3.967,--). Deze winst is 

ten gunste van het stichtingskapitaal geboekt. 
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Balans 2020 2021 

 
  

 
  

Onroerend goed  €   2.189.546   €   2.189.546  

   
Inventaris  €        94.941   €        81.671  

   
Leningen UG  €   2.575.000   €   2.575.000  

   
Liquide middelen  €        31.379   €        65.370  
 

  
Overige activa  €            136   €            136  
     

Activa  €   4.891.001   €   4.911.723  

   

   

   
Stichtingskapitaal  €   1.215.701   €   1.211.734  

Winst (+) / verlies (-/-) lopend jaar  €        -3.967   €        15.808  
  €   1.211.734   €   1.227.543  

Solvabiliteit in % 25% 25% 
 

  
Reserves  €              -     €              -    
 

  
Leningen derden  €   3.190.000   €   3.190.000  
 

  
Overige schulden / rekening 
couranten  €      489.267   €      494.180  
     

Passiva  €   4.891.001   €   4.911.723  
  €              -     €              -    
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Exploitatierekening 2020 2021 

 
  

   
Giften  €        84.061   €        79.955  

Overige giften  €        44.571   €        56.651  

  €      128.632   €      136.607  

   
Diverse ondersteuning (7% District)  €        32.267   €         8.513  

Sacristiebenodigdheden  €         3.048   €         5.585  

Bloemen  €            648   €         1.131  

Winkeltjes  €         2.870   €            448  

Drukwerken  €         7.042   €         8.018  

Catering e.d.  €           -105   €           -183  

Totaal inkoop  €        45.770   €        23.512  

   
Netto opbrengst  €        82.862   €      113.095  

   

   
 

  
Vergoedingen priesters e.d.  €        22.731   €        32.695  

   
Energie  €        13.716   €        19.950  

   
Verzekeringen  €         7.318   €         6.404  

   
Onderhoud  €        14.003   €        10.415  

   
Algemene kosten  €        15.790   €        14.554  

   
Afschrijvingen  €        13.269   €        13.269  

   
Opbrengst verhuur  €              -     €              -    
 

  
Financieringskosten  €              -     €              -    

     

Totale kosten  €        86.829   €        97.287  

   
Verlies (-) / winst (+) lopend jaar  €        -3.967   €        15.808  
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   Begroting  

Exploitatierekening 2021  2022 
 

   

    
Giften  €        79.955    €        92.500  

Overige giften  €        56.651    €        35.000  

  €      136.607    €      127.500  

    
Diverse ondersteuning (7% District)  €         8.513    €         7.910  

Sacristiebenodigdheden  €         5.585    €         5.000  

Bloemen  €         1.131    €         1.000  

Winkeltjes  €            448    €         1.000  

Drukwerken  €         8.018    €         7.500  

Catering e.d.  €           -183    €                0  

Totaal inkoop  €        23.512    €        22.410  

    
Netto opbrengst  €      113.095    €      105.090  

    

    
 

   
Vergoedingen priesters e.d.  €        32.695    €        35.000  

    
Energie  €        19.950    €        25.000  

    
Verzekeringen  €         6.404    €         7.000  

    
Onderhoud  €        10.415    €        10.000  

    
Algemene kosten  €        14.554    €        14.000  

    
Afschrijvingen  €        13.269    €        13.269  

    
Opbrengst verhuur  €              -      €              -    
 

   
Financieringskosten  €              -      €              -    

      

Totale kosten  €        97.287    €      104.270  

    
Verlies (-) / winst (+) lopend jaar  €        15.808    €            820  

    

 


