Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Katholieke Vereniging voor Oecumene
5 1 4 7 7 3 5 1

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

Emmaplein 19 D
0 7 3 7 3 7 0 0 2 6

E-mailadres

secretariaat@oecumene.nl

Website (*)

www.oecumene.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

8 0 9 4 0 0 6 9 8

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland, Oost-Europa, Midden-Oosten
3

Aantal medewerkers (*)

2 5

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

prof. dr. M. Sarot

Secretaris

drs. G.R.M. van Dartel

Penningmeester

E. Wever

Algemeen bestuurslid

Prof. dr. J. Peters

Algemeen bestuurslid

Drs. R. van Uden

Overige informatie
bestuur (*)

Volledige naamlijst bestuur is te vinden in het algemeen jaarverslag op de website

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Vereniging wil de Rooms-katholieke Kerk in Nederland dienen in het streven naar
volledige gemeenschap tussen de Rooms-katholieke Kerk enerzijds en de Kerken van
het westen en de oosterse Kerken anderzijds. Ervan overtuigd dat de eenheid van de
Kerk een teken en een instrument is van de eenheid van de mensheid ondersteunt ze
ook initiatieven die in het kader van de oecumenische beweging op nationaal,
Europees en mondiaal niveau worden ontplooid (art. 2 van de Statuten).
Vanuit de rijke traditie van de Katholieke Kerk zet de Katholieke Vereniging voor
Oecumene Athanasius en Willibrord zich in voor de oecumene in Nederland. Onder
oecumene verstaan we de inzet van christenen en Kerken voor het herstel van de
eenheid van de Kerk én voor de vele vormen van samenwerking die al tussen
christenen uit verschillende tradities op cultureel en maatschappelijk gebied bestaan.
De Vereniging handelt bij het uitvoeren van haar missie binnen de kaders van het
Oecumenisch Directorium en de encycliek Ut unum sint. Ze laat zich ook leiden door
de Charta Oecumenica.

De Vereniging is ervan overtuigd dat eensgezindheid en samenwerking tussen
christenen en kerken nodig zijn voor een geloofwaardige verkondiging en beleving van
het Evangelie in onze samenleving. Ze zet zich daarom met vele middelen zoals
ontmoetingen, gezamenlijk gebed, dialoog, studie en uitwisseling in voor de groei en
Hoofdlijnen beleidsplan de verdieping van deze eensgezindheid en samenwerking tussen christenen en kerken
Geef hier antwoord op onderstaande
vragen
of vul na de
vraag over het
beleidsplan de url
in naar
het beleidsplan.
uit het
westers
enlaatste
het oosters
christendom.
De
Vereniging
beoogt hiermee tevens de
In dit beleidsplan moet minimaalmaatschappelijke
antwoord gegeven worden
op de in dit formulier
vragen over
het beleidsplan.
relevantie
van hetgestelde
christelijk
geloof
voor de huidige cultuur en de
dialoog met andere religieuze tradities duidelijker voor het voetlicht te plaatsen.
Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De Katholieke Vereniging voor Oecumene
- onderhoudt een katholiek netwerk voor oecumenische samenwerking
- heeft in de RK Kerk een adviserende, informerende en dienstverlenende taak ten
behoeve van de oecumenische samenwerking met andere kerken
- geeft drie tijdschriften uit, onderhoudt een website en facebookpagina
- verzocht cursussen aan enkele onderwijsinstellingen en in eigen beheeer.
- organiseert studiedagen en ontmoetingen over oecumenische onderwerpen
- steunt charitatieve projecten van Katholieke Oosterse Kerken in het Midden-Oosten

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Katholieke Vereniging voor Oecumene verwerft inkomsten uit:
- contributies van leden
- giften van donateurs
- giften van odes en congregaties
- opbrengst van abonnementen
- collectes van parochies
- projectbijdragen van fondsen
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

- personeelskosten

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

https://www.oecumene.nl/vereniging/wat-doen-wij/doelstelling

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden zijn vrijwilligers en ontvangen alleen reiskosten.

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.

het jaarverslag beloopt de periode september - augustus. Deze cyclus wordt gevolgd
met het oog op de jaarvergadering in november.

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

https://www.oecumene.nl/vereniging/jaarverslagen

- activiteiten
- huisvesting
- diakonale projecten
- reservevermogen staat op spaarrekening.

Open

De salariëring van medewerkers geschiedt volgens de rechtspositieregeling van het
Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK)

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

6.134

Financiële vaste activa

€

4.261

€

10.395

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

6.231

€

18.052

€

24.283

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

€

8.594

€

+

358.018

+
€

333.287

€

343.682

€
€

23

23

€
180.921

€

+

255.625

+
€

180.944

255.648

45.258

€
324.693

31-12-2019 (*)

€

403.276

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

13.256

Totaal

€

343.682

€

+
€

427.559

€

149.482

€

15.739

€

427.559

+

+

Materiële vast activa betreft inventaris, waarop jaarlijks gelijkmatig wordt afgeschreven. Financiële vaste activa betreft effecten, gewaardeerd tegen
verkrijgingsprijs of lagere marktwaarden.
Het stichtingskapitaal bedraagt € 23. De voorziening betreft personele lasten.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

68.433

€

113.822

Financiële baten

€

687

€

31.731

Overige baten

€

€

93.743

+

€
€

93.743

91.682

+
91.682

€
€

68.433

+

113.822

€

+

€

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

162.863

237.235

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

128.912

€

160.331

Huisvestingskosten

€

10.972

€

9.288

Afschrijvingen

€

97

€

97

Financiële lasten

€

-31

€

-181

Overige lasten

€

97.617

€

115.107

Som van de lasten

€

237.567

€

284.642

Saldo van baten en lasten

€

-74.704

€

-47.407

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten 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.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs.
De voorziening personele lasten is gevormd teneinde minimaal één jaar de
personeelslasten te kunnen voldoen in geval van bedrijfsbeëindiging. In 2019 is nog €
3.500 aan de voorziening toegevoegd. Over 2020 is € 6.689 vrijgevallen.

Open

