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A. Algemene gegevens

Naam:

Stichting Contemplatief Spirituel Centrum

Website:

https://broedersvanhetstilleleven.nl/

RSIN/Fiscaal nummer:

857960921

KvK nr.

69663076

Naam:

R.K. Consociatio Broeders van het Stille Leven

Website:

https://broedersvanhetstilleleven.nl/

RSIN/Fiscaal nummer:

862046117

E-mail:

info@broedersvanhetstilleleven.nl

Adres:

Liedeweg 52

Telefoonnummer:

06-53832937

Postcode:

2065 AK

Plaats:

HAARLEMMERLIEDE

(secretariaat)

De Stichting Contemplatief Spiritueel Centrum is een klein onderdeel van de R.K. Consociatio Broeders van het Stille Leven. De Consociatio is een rechtspersoon
naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht.
De R.K. Consociatio Broeders van het Stille Leven: devoot én modern, God toegewijd én luisterend naar de signalen van deze tijd zoeken in een overijlde
stedelijke samenleving in stilte en gebed onze schepper. De spiritualiteit van de ‘broeders van het stille leven’ is geen tegenbeweging, alhoewel zij niet schroomt
een teken van tegenspraak te zijn in de waan van de huidige dag. De spirituele nalatenschap van de woestijn- en monnikenvaders gelden hierbij als een bron
van helder stromend water
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 Stichting Contemplatief spiritueel Centrum en de R.K.
Consociation Broeders van het Stille Leven.
B. Samenstelling bestuur
Beide genoemde instellingen zijn een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is

erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de instellingen geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van de RK Kerk
in Nederland.

Bij Bisschoppelijk Decreet dd. 6 oktober 2020 is aan de prior de herderlijke zorg toevertrouwd voor de oprichting van de publiekrechtelijke consociatio ten
beheve van de ‘Broeders van het Stille Leven’met vaste zetel in de pastorie van de H. Jacobus de Meerdere te Haarlemmerliede, en wel op grond van de
bevoegdheid en volgens de bedoelingen diehiertoe door het canoniek recht zijjn gegeven (vgl. canones 298-320, bijzonder canon 312).
Het kerkbestuur bestaat uit de prior en 3 bestuursleden, waaronder een secretaris en een penningmeester.
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/08/reglement_bestuur_parochie_3.pdf
C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie/instelling als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een
particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor/prior als haar eigen herder
toevertrouwd wordt”. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=30
De parochie/instelling is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of
binnen een bepaalde groep.
D. Beleidsplan

Verwezen wordt naar het beleidsplan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam, te vinden op http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.
E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur/instelling ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van
redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in
de https://anbi.rkcn.nl/Paginas/Diocesane-regelingen.aspx
F. Verslag Activiteiten

De leden van de R.K. Consociatio Broeders van het Stille Leven streven een monastiek leven na, in verbondenheid met de rooms-katholieke kerk.
Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website.
G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Voor beide instellingen is geen begroting vat te

stellen, eventuele renovatie c.q. onderhoud staat op de begroting van de H. Jacobus de Meerdere vermeld.
H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen

niet sterk afwijken van de jaarrekening 2020. Zie hiervoor punt G.

Baten en Lasten Stichting / Consociatio
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Totaal baten

Lasten
Kerkelijke gebouwen
Beheer en administratie

Totale lasten
Resultaat (baten - lasten)
Toelichting

De Stichting/Consociatio is voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten afhankelijk van de giften van derden, zij ontvangen geen overheidssubsidie
in Nederland. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan renovatie van de pastorie. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook
besteed aan het in stand houden van de pastorie en de bezittingen, benodigd voor het onderhoud (zoals belastingen en verzekeringen, website en
eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten kerkelijke gebouwen zijn opgenomen de van beheer zijn opgenomen de kosten voor
administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

