
TOELICHTING 
 

In de afgelopen twee jaar is een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen de Stichting Vrienden  
van de Raad van Kerken. In lijn met de regels voor een ANBI-status zijn de Statuten aangepast. 
Tevens is het kapitaal teruggebracht tot een voor een ANBI-stichting verantwoorde omvang van 
het vermogen. Dit is gerealiseerd door een schenking aan de Raad van Kerken in Nederland voor 
de uitvoering van haar beleidsplan 2021 – 2025. Dit in overeenstemming met de doelstelling van 
de Stichting Vrienden.  
 
Per 1 juli 2022 is de heer Ir. K. Nieuwerth benoemd als bestuurslid van het bestuur van de 
Stichting. Met zijn ervaring en netwerk hopen we met nieuw elan mensen te kunnen bereiken. 
 
 
Inkomsten 
 
Voor 2023 voorzien wij een daling van de inkomsten. Bijdragen, collecten en giften zijn niet met 
zekerheid te voorzien. Onder de begunstigers van de Stichting zijn veel ouderen; daarnaast 
fuseren parochies en worden gemeenten samengevoegd; lokale raden van kerken geven in enkele 
gevallen aan hun werkzaamheden te moeten beëindigen. Ongetwijfeld zal de Covid-pandemie 
hier mede een rol gespeeld hebben. We verwachten geen volledig herstel van de situatie van voor 
2020. 
Het onderscheid tussen vrijwillige bijdragen en de inkomsten van ‘maatjes’ is steeds moeilijker te 
benoemen. Vandaar dat de categorie ‘maatjes’ verdwijnt en de inkomsten samengevoegd worden 
onder het kopje ‘vrijwillige bijdragen’. 
 
 
Lasten 
 
De lasten van de Stichting Vrienden zijn naast bankkosten de kosten voor de uitgaven in de reeks 
Oecumenische Bezinning. Het is een fors bedrag. De kosten zijn met name afhankelijk van de 
omvang en frequentie van de publicaties. Voor 2023 is voorzien in de mogelijkheid drie uitgaven 
te laten verschijnen. Oecumenische Bezinning verschijnt sinds 2022 als digitale uitgave met de 
mogelijkheid om in de webshop van de Raad een papieren versie te bestellen. 
 
 
Amersfoort, 13 oktober 2022 
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BEGROTING 2023

Begroot Begroot Werkelijk
2023 2022 2021

€ € €

BATEN

Vrijwillige bijdragen 8.000 17.500 16.237
Bijdragen Maatjes 1.000 973
Giften en overige baten 7.500 7.500 6.020
Interest bank 0 0 5
Subsidies projecten 0 5.000 300

Totaal baten 15.500 31.000 23.535

LASTEN

Bankkosten 500 1.000 575
Kosten Oecumenische Bezinning 15.000 30.000 34.080
Gift Raad van Kerken t.b.v. Beleidsplan 2021-2025 300.000

Totaal lasten 15.500 31.000 334.655

Resultaat 0 0 -311.120
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