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ANBI gegevens 
Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond 

 
A. Algemene gegevens 

 
Naam: 

Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond 
 
Mede handelend onder de naam: 

Centrum voor Huwelijk en Gezin 
 

RSIN: 
7283465 

 
KvK-nummer: 

74912917 
 
Postadres: 

Kapellerlaan 130 
6045 AJ Roermond 

 
E-postadres: 

vividemandt@gmail.com 
 

Webadres: 
http://www.huwelijkengezin.nl 
 

De Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond is een 
instelling die behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. 

 
De Rooms-Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI-

groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke 
instellingen, die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren, zijn 

aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de 
Kerkelijke Stichting Gezinspastoraal in het Bisdom Roermond. 
 

B. Bestuurssamenstelling 
 

De Kerkelijke Stichting is een rechtspersoon naar kerkelijk recht, 
welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als 

zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden 
geregeerd door het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris 
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Canonici), de Algemene Bepalingen voor kerkelijke rechtspersonen en 
Katholieke burgerlijke rechtspersonen in de Rooms-Katholieke 

Kerkprovincie in Nederland en de eigen statuten. 
 

Het Bestuur der Kerkelijke Stichting bestaat uit vijf bestuursleden, te 
weten de voorzitter, de vice-voorzitter, de secretaris, de 

penningmeester en een gewoon bestuurslid. 
 

C. Doelstelling en visie 
 
Gezien de oproep van Paus Johannes Paulus II in Familium Consortium 

om aan het gezinspastoraal meer inhoud te geven, wenste de Bisschop 
van Roermond, Mgr. Dr. Joannes M. Gijsen, in 1982 een instituut ten 

behoeve van de gezinspastoraal in het leven te roepen, dat 
geïnspireerd wordt door en zich richt op het kerkelijk leergezag over 

gezins- en huwelijksleven alsmede op Humanae Vitae van Paus Paulus 
VI. Daarom heeft de Bisschop van Roermond de Kerkelijke Stichting 

opgericht. 
 
Het doel van de Kerkelijke Stichting is het bevorderen van bezinning 

op en beleving van huwelijk en gezinsleven vanuit het Rooms-
Katholiek standpunt over huwelijk en gezin zoals dit verwoord is door 

het kerkelijk leergezag. 
 

D. Beleidsplan 
 

Onder goedkeuring van de Bisschop van Roermond zal de Kerkelijke 
Stichting haar doel onder meer trachten te bereiken door: 
1. a. het doen verrichten van studies omtrent het hiervoor 

genoemde doel; 
 b. het doen vervaardigen, uitgeven en verspreiden van 

geëigende literatuur; 
 c. het doen geven van inleidingen en bezinningsdagen 

omtrent huwelijk en gezinsleven; 
2. a. het in stand houden van een centrum van bezinning 

omtrent huwelijk en gezinsleven ten behoeve van 
geïnteresseerden welke zich positief opstellen ten aanzien van 
het doel van de Kerkelijke Stichting; 

 b. het instellen van werkgroepen, commissies en dergelijke; 
en 

 c. het verwerven van de nodige middelen. 
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De Kerkelijke Stichting zal, met name voor wat betreft het trouw 
blijven aan het doel en de aanwending van de middelen, haar taak 

uitoefenen met goedkeuring van de Bisschop van Roermond. 
 

E. Beloningsbeleid 
 

De bestuursleden genieten generlei bezoldiging voor de uitoefening 
van hun functie. Ook de vrijwilligers van de Kerkelijke Stichting 

ontvangen geen enkele beloning voor hun werkzaamheden. 
 
F. Verslag van activiteiten 

 
Met hulp van vele vrijwilligers organiseert, coördineert of ondersteunt 

de Kerkelijke Stichting druk bezochte gezinsweekeinden, 
huwelijksvoorbereidingen, retraites, symposia enzovoorts. Speciale 

aandacht geeft de Kerkelijke Stichting aan verloofden, gehuwden, 
vaders, moeders, kinderen en jongeren. Meer informatie is te vinden 

op www.huwelijkengezin.nl. 
 
G. Voorgenomen bestedingen 

 
De verwachte bestedingen zijn in de kolom begroting in het overzicht 

sub H. cijfermatig in beeld gebracht. 
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 
 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting 
inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in 
het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de 

daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen in de 
boekjaren 2019 en 2020.  

 
Baten en Lasten  

der Instelling  

 

 

 Jaarrekening  Begroting  

 2019   2020 2021 

 €   € € 
Baten    
Giften 11.417 8.383 11.000 
Legaten 10.030   
    

    
Totaal baten 21.447 8.383 11.000 
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Bestedingen    
Algemene organisatiekosten 1.494 525 1.500 
Publiciteit 1.266 1.536 1.500 

Georganiseerde activiteiten 13.933 12.426 14.000 
    

    

Totaal bestedingen 16.693 14.487 17.000 

      
Resultaat  

(baten – bestedingen) 4.754 

 

- 6.104 - 6.000 

      

 
Toelichting 

 
Kerkelijke instellingen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde 
inkomsten voor hun activiteiten. Met de middelen die de Instelling tot 

haar beschikking heeft, tracht zij haar doelstelling te bereiken. 
 

In 2019 mocht de Kerkelijke Stichting een legaat ontvangen. Deze 
incidentele bate is helaas eenmalig. Omdat de uitgaven structureel 

hoger zijn dan de inkomsten, is het Bestuur actief op zoek naar nieuwe 
donateurs die het belangrijke werk van de Kerkelijke Stichting willen 

ondersteunen. 
 


