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““Mission doesn’t mean building big structures. It’s living your relationship with
Christ together with the people whom you are given, even if it’s a small number."
Michiel Peeters in:
Luca Fiore, ‘The Church is open’, Traces July/August 2018

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.
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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 ontmoeten. De jaarlijkse geestelijke
oefeningen werden in mei voor de vijfde keer in Nederland gehouden. Daarnaast vond de
jaarlijkse CL vakantie dit keer plaats in Zuid-Tirol, in Italië. 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.
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 het tweede deel
van de serie van het ParCours van Luigi Giussani Aan de oorsprong van de christelijke
claim (Uitgeverij Betsaida, juli 2018).
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
Periodieke giften
Donaties Gemeenschappelijk Fonds
Overige giften
Bijdragen voor publicaties
Rente
Bijdragen grote gestes
Totaal baten
LASTEN
Missie
Giften vergelijkbare rechtspersonen
Caritas
Kleine gestes
Opening van het jaar
Onderwijs (in 2017 onder Missie)
Vrijwilligersvergoeding
Onvoorziene kosten
Kosten publicaties, boekentafel
Administratieve kosten
Kosten grote gestes
Aanbetaling CL vakantie
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

2017
4.500,00
12.587,50

2018
Begroting
4.500,00
14.260,00

84,00
19,45
31.079,00

1.100,00
200,00
24.525,00

2018
Effectief
4.500,00
10.830,20
360,00
656,90
10,39
25.870,00

48.269,95

44.585,00

42.227,49

5.620,62

2.520,00
3.500,00
1.640,00
1.000,00
350,00
2.000,00
5.750,00
2,000,00
4.000,00
200,00
24.525,00
4.000,00

2.550,00
0
1.430,00
220,00
300,00
2.000,00
5.750,00
0
2.275,53
126,00
21.803,01
3.500,00

49.485,00
-4.900,00

39.954,54
2.272,95

1.322,00
925,00
300,00
1.000,00
5.250,00
3.808,80
130,30
33.546,95

51.903,67
-3.633,72

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

2017
4.097,14
8.140,49

2018
1.409,70
13.150,88

12.237,63

14.560,58

12.237,63

14.560,58

12.237,63

14.560,58
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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

Postadres:

E-mail:
Website:

voorzitter
vice-voorzitter
penningmeester
secretaris

Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
https://nl.clonline.org/stichting-levende-mens
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Foto voorkant: Luigi Giussani, Aan de oorsprong van de christelijke claim © Uitgeverij
Betsaida

