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“De gebeurtenis van Christus is de ware bron van de kritische houding, waar dit niet
betekent de beperkingen van de dingen te vinden, maar er de waarde van te ontdekken
[...]. Het is de gebeurtenis van Christus die een nieuwe cultuur creëert en die werkelijke
kritiek voortbrengt. Dat je het weinige of vele goede dat in alle dingen zit gaat
waarderen, leidt ertoe dat er een nieuwe beschaving tot stand komt [...]: zo ontstaat er
een nieuwe cultuur, als een link tussen al de flarden van het goede dat er is, in een
poging dit goede te waarderen en het verder te verwezenlijken. Het goede wordt
benadrukt, al worden de beperktheden ervan erkend, en al het overige wordt overgelaten
aan de barmhartigheid van de Vader” ( Generare tracce nella storia del mondo [Sporen
voortbrengen in de geschiedenis van de wereld], uitg. Rizzoli, Milaan 1998, pp. 158-159)
Luigi Giussani, geciteerd door Julián Carrón,
in de brief aan de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
20 april 2016

1. Inleiding
Stichting Levende mens ondersteunt de Rooms- Katholieke beweging Gemeenschap en
Bevrijding (Comunione e Liberazione in het Italiaans, hierna ‘CL’) in Nederland. De
volgende toelichting geeft inzicht in de baten en lasten en de in de wijze waarop de
stichting deze ondersteuning vorm heeft gegeven.
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2. Toelichting baten
Periodie ke giften en donaties
De stichting ontvangt een aantal reguliere giften van personen die deelnemen aan de
beweging. Wie tot de beweging behoort, stelt zich ten doel maandelijks een vrij bepaald
geldbedrag te storten, het zogenaamde ‘gemeenschappelijke fonds’. De hoeveelheid die
eenieder stort is niet van belang, maar de ernst waarmee men trouw blijft aan de op zich
genomen verplichting. Naast losse donaties hebben een aantal personen vastgelegd dat
zij over een aantal jaren een periodieke gift doen.

3. Toelichting lasten
De stichting ondersteunt CL bij jaarlijks terugkerende evenementen die ook in dit
verslagjaar hebben plaatsgevonden en middels een aantal overige activiteiten.
Grote gestes
Het secretariaat van CL in het Verenigd Koninkrijk organiseerde zoals elk jaar in januari
een bijeenkomst voor personen uit West-Europa om in de regio van Londen de voorzitter
van de Fraterniteit van CL, Julián Carrón, te kunnen ont moeten.
De jaarlijkse geestelijke oefeningen werden in mei voor de derde keer in Nederland
gehouden. Daarnaast vond de jaarlijkse CL vakantie plaats in Dahlem, Duitsland. De
jaarlijkse startbijeenkomst (na de zomervakantie) vond in oktober plaats in Heiloo.

De stichting coördineerde telkens de gemeenschappelijke aanmeldingen en
betalingen aan de gastlocaties en betaalde de eventuele huurkosten voor een zaal. De
stichting fungeert voor deze CL evenementen feitelijk enkel als een 'doorgeefluik'. Het
saldo aan baten en lasten voor deze bijeenkomsten is telkens vrijwel nihil.
Overige gestes
Voor verschillende (overige) bijeenkomsten die Gemeenschap en Bevrijding organiseert,
neemt de stichting incidentele kosten op zich.
Caritas
Zoals elk jaar verleende de stichting in geldelijke ondersteuning aan enkele personen om
deel te kunnen nemen aan de hierboven genoemde CL evenementen. In enkele gevallen
restitueren ondersteunde personen later alsnog een deel van de verleende bijdrage.
Publicaties, posters, tentoonstelling
Zoals in eerdere verslagjaren werden de betalingen gecoördineerd voor de CL posters
voor Pasen en Kerst mis. Hiervoor worden vergoedingen ontvangen ter hoogte van de
kostprijs.
Vrijwillige rsvergoe dingen
Het betreft hier vergoedingen voor gemaakte onkosten voor de bestuursleden en een
bijdrage voor sommige vrijw illigers.
Missie
Conform onze statuten is de stichting begonnen met de ondersteuning van de missie,
met name de missie van de leden van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van
Sint Carolus Borromeus.
Giften aan verge lijkbare rechtspe rsone n
De stichting doet giften aan rechtspersonen met een vergelijkbare doelstelling, zoals de
Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding. Deze kerkelijk erkende vereniging heeft in
Italië een status vergelijkbaar met die van een algemeen nut beogende instelling. De
Fraterniteit is net als de stichting ontstaan binnen de beweging van Gemeenschap en
Bevrijding. Het doel van de Fraterniteit en de stichting komen grotendeels met elkaar
overeen.
Administratieve kosten
De stichting financierde de website van de beweging Gemeenschap en Bevrijding:
www.clnederland.org. Daarnaast gaat het hier onder andere om bankkosten.

Adres:

E-mail:
Website:

Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
www.clnederland.org/stichting-levende- mens
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4. Financiële verantwoording
Staat van baten en laste n
BATEN

2015

2016

2016

Bijdragen grote gestes
Bijdragen overige gestes

26.243,00
183,00

Begroting
25.000,00
300,00

Effectief
29.238,66
87,50

Periodieke giften
Overige donaties
Bijdragen voor publicaties

2.400,00
11.125,50
163,00

2.400,00
13.000,00

2.400,00
16.743,00
163,00

Restitutie caritas
Rente

230,00
90,80

100,00

230,00
59,88

Totaal baten

40.435, 30

40.800, 00

48.529, 04

LASTEN
Grote gestes

24.852,61

25.000,00

28.236,12

Overige gestes
Caritas
Vrijw illigersvergoeding

255,00
380,00
7.500,00

2.000,00
1.000,00
7.500,00

347,50
401,82
5.750,00

Kosten publicaties
Missie
Giften aan vergelijkbare echtspersonen
Administratieve kosten

1.343,39
0
1.200,00
280,50

2.000,00
0
3.000,00
300,00

804,53
10.270,00
610,00
159,85

35.811, 50
4.623,80

40.800, 00
0

46.579, 82
1.949,22

Totaal lasten
Exploitatiesaldo
Balans
ACTIVA
ABN AMRO rekening courant
MoneYou spaarrekening
Liquide middelen
Vooruitbetalingen evenementen
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

2015

2016

5.544,49
8.061,16

7.333,83
8.121,04

13.605, 65

15.454, 87

13.605,65

15.454,87

13.605, 65

15.454, 87
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