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TOELICHTING 

In 2021 besloot het bestuur in te stemmen met een nieuwe structuur voor de Stichting Vrienden. 
In lijn met de regelgeving rond organisaties met een ANBI-status wordt een aanhangsel bij de 
statuten van de Stichting gevoegd inzake de begunstigde in geval van een batig saldo bij liquidatie 
van de Stichting. Verder wordt een deel van het kapitaal van de Stichting overgebracht naar een 
bestemmingsfonds binnen de Raad van Kerken die wordt ingezet voor de uitvoering van het nieuwe 
beleidsplan van de Raad voor de jaren 2021  2025. Het kapitaal van de Stichting Vrienden zal 
substantieel worden teruggebracht tot een bedrag passend bij de activiteiten van de Stichting. 
Daarnaast wordt bezien of het bestuur van de Stichting kan worden uitgebreid.  

Voor 2022 is de begroting in evenwicht. De bedragen zijn lastig te begroten. Het kerkelijk leven en 
de kerkgang kan weer plaatsvinden, met de nodige voorzichtigheid, maar onduidelijk is of de 
betrokkenheid van kerkleden op het niveau van voor covid-19 zal terugkeren. Daarnaast zijn er 
onder de begunstigers van de Raad veel ouderen. Ook is er sprake van het fuseren van parochies 
en het samengaan van gemeenten; lokale raden van kerken geven in enkele gevallen aan hun 
werkzaamheden te moeten beëindigen, veelal doordat functies vacant worden en blijven. De 
doorwerking van bovenstaande op de bijdragen, collecten en giften is niet met zekerheid te 
voorzien.  

Inkomsten 
Er is een voortdurende aandacht nodig voor het werven van gelden. Bij de vrijwillige bijdragen 
wordt de nadruk gelegd op het ondersteunen van het oecumenisch werk van de Raad. Wat betreft 
de bijdragen van de maatjes is er sprake van vergrijzing en weinig nieuwe aanwas. De collecten 
komen ten gunste van de Raad; alleen verwachte specifieke giften voor de Stichting Vrienden zijn 
hier opgenomen. Wat betreft subsidies projecten: sommige uitgaven in de bezinningsreeks lenen 
zich mogelijk voor het werven van subsidie om de kosten voor een deel te dekken. Of dit ook voor 
2022 het geval zal zijn, is nog onduidelijk.  

Lasten 
De lasten van de Stichting Vrienden zijn naast bankkosten de kosten voor de uitgaven in de reeks 
Oecumenische Bezinning. Het is een begroot bedrag. De kosten zijn met name ook afhankelijk van 
de omvang en frequentie van de publicaties. Voor 2022 is voorzien in de mogelijkheid drie uitgaven 
te laten verschijnen. Een aantal aandachtspunten in het beleidsplan leiden mogelijk tot uitgaven: 
duurzaamheid, biotechnologie, identiteit. Vanwege de inflatie is er sprake van prijsstijgingen in het 
gehele proces. Het Oecumenisch Bulletin verschijnt sinds 2020 niet meer; de website en de 
nieuwsbrief heeft de plaats ingenomen als het gaat om actueel nieuws. 
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BEGROTING 2022

Begroot Begroot Werkelijk

2022 2021 2020

BATEN

Vrijwillige bijdragen 17.500 15.000 23.581

Bijdragen Maatjes 1.000 1.000 3.413

Giften en overige baten 7.500 5.000 16.525

Interest bank 0 0 26

Subsidies projecten 5.000 5.000 4.700

Totaal baten 31.000 26.000 48.245

LASTEN

Bankkosten 1.000 1.500 601

Kosten Oecumenische Bezinning 30.000 20.000 25.304

Totaal lasten 31.000 21.500 25.905

Resultaat 0 4.500 22.340
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