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“En wat vond ik daar ook, maar ook in Rimini? Daar kwamen, in mijn tijd, vele
honderdduizenden, veelal jonge mensen samen. Ik vond er een zinderende, vibrerende
kerk, als een werkelijke geloofsgemeenschap. Je zou zeggen, het levendige christendom,
waar geloof en leven volstrekt samengingen, met veel aandacht voor kunst en cultuur:
denk aan de prachtige tentoonstellingen, ieder jaar in Rimini, maar ook veel aandacht
voor de politiek. Veel Italiaanse politici kwamen in Rimini voor en dat gaf natuurlijk ook
spanningen: wordt CL niet te politiek, qua inhoud. Wat op mij het meeste indruk maakte,
dat was het charisma van don Giussani, en met name zijn visie op opvoeding en
vorming. Profetisch voorzag hij de voortschrijdende secularisering, dat wil zeggen:
ontgoddelijking. De talloze in die tijd al gedesoriënteerde jongeren, in die jaren, vielen
mij op. Wat mij het meeste heeft beïndrukt: jonge mensen leren nadenken, je verstand
gebruiken. Iets wat uiteraard van paus Benedictus kwam: je verstand gebruiken. Niet
alleen maar reageren vanuit emoties, vanuit gevoelens, maar nadenken. Nadenken over
de grondslagen van het menselijk bestaan en welke rol Christus en zijn Evangelie daarin
kunnen betekenen voor een volwaardig menselijk bestaan."
Kardinaal Simonis,
preek bij gelegenheid van bij gelegenheid van de 12e sterfdag van don Giussani en
de 35e verjaardag van de erkenning van de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
25 februari 2017

1. Inleiding
Stichting Levende mens ondersteunt met name 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 in het verslagjaar vorm heeft gegeven.

2. Toelichting baten
Periodieke 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. Daarnaast is een aantal donaties schriftelijk vastgelegd als
periodieke gift voor ten minste 5 jaren.

3. Toelichting lasten
De stichting ondersteunt CL bij jaarlijks terugkerende evenementen die ook in dit
verslagjaar hebben plaatsgevonden en middels een aantal overige activiteiten.
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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 ontmoeten.
De jaarlijkse geestelijke oefeningen werden in mei voor de vierde 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 Utrecht.
De stichting coördineerde telkens de gemeenschappelijke aanmeldingen en
betalingen aan de gastlocaties en betaalde eventuele huurkosten voor een zaal. De
stichting fungeert voor deze CL evenementen voor een deel feitelijk enkel als een
'doorgeefluik' en staat garant voor het geval het saldo aan baten en lasten voor deze
bijeenkomsten niet nihil is, zoals in dit verslagjaar aan de orde is geweest voor de
jaarlijkse CL vakantie in Dahlem.
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 en
aan gezinnen 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, maar dit is in dit verslagjaar niet gebeurd.
Publicaties, posters, tentoonstelling
Zoals in eerdere verslagjaren werden de betalingen gecoördineerd voor de CL posters
voor Pasen en Kerstmis. Hiervoor worden vergoedingen ontvangen ter hoogte van de
kostprijs. Daarnaast heeft de stichting de uitgave mogelijk gemaakt van Luigi Giussani’s
Het religieuze zintuig (Uitgeverij Betsaida, 2017).
Vrijwilligersvergoedingen
Het betreft hier vergoedingen voor gemaakte onkosten voor de bestuursleden en een
bijdrage voor sommige vrijwilligers.
Missie
De stichting ondersteunt onder andere de missie van de leden van de
Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint Carolus Borromeus.
De stichting doet onder deze noemer ook 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.
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4. Financiële verantwoording
Staat van baten en lasten
BATEN
Bijdragen grote gestes
Bijdragen overige gestes
Periodieke giften
Overige donaties
Bijdragen voor publicaties
Restitutie caritas
Rente
Totaal baten
LASTEN
Grote gestes
Overige gestes
Caritas
Vrijwilligersvergoeding
Kosten publicaties, boekentafel
Missie
Administratieve kosten
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

2016

2017
Begroting
24.000,00
250,00
4.500,00
15.400,00

2017
Effectief
31.079,00
17,00
4.500,00
12.587,50
84,00

150,00

19,45

48.529,04

44.300,00

48.286,95

28.236,12
347,50
401,82
5.750,00
804,53
10.880,00
159,85

25.000,00
2.500,00
1.500,00
6.000,00
3.000,00
6.000,00
300,00

33.546,95
925,00
1.322,00
5.250,00
3.808,80
6.620,62
130,30

46.579,82
1.949,22

44.300,00
-

51.603,67
-3.316,72

29.238,66
87,50
2.400,00
16.743,00
163,00
230,00
59,88

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

2016
7.333,83
8.121,04

2017
4.097,14
8.140,49

15.454,87

12.237,63

15.454,87

12.237,63

15.454,87

12.237,63
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5. Gegevens stichting
Bestuur
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
 dhr. mr.drs.lic. M.J.A.M. Peeters pr.
 dhr. mr. M. Steysel
 mw. mr.dr. H.J.Th.M. van Roosmalen
 dhr. mr.dr. P.P. van der Lee

Adres:

E-mail:
Website:

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris

Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
www.clnederland.org/stichting-levende-mens
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Foto voorkant: Boekentafel bij geste van Cl, met o.a. Luigi Giussani’s Het religieuze
zintuig © Stichting Levende Mens

