Beleidsplan Stichting Levende mens

1. Doel
Het doel van de stichting is het voorstellen en bevorderen van een opvoeding tot
dagelijks leven in overeenstemming met de betekenissen, de waarden en het bewustzijn
van de werkelijkheid zoals die begrepen worden middels de christelijke boodschap en in
overeenstemming met de ervaring en traditie van de rooms-katholieke Kerk. De stichting
biedt hulp aan behoeftigen in overeenstemming met het christelijke begrip van caritas,
op wijzen die het bestuur van geval tot geval zal beslissen.
De stichting richt zich op ondersteuning van de beweging Gemeenschap en Bevrijding in
Nederland.

2. Werkzaamheden
Ter ondersteuning van de beweging Gemeenschap en Bevrijding in Nederland worden
fondsen geworven en het vermogen beheerd. Daartoe bestaat ondersteunt de beweging
de het onderhoud van de website https://nl.clonline.org/stichting-levende-mens.

3. Organisatie
De stchting is bij notariële akte opgericht op 5 juli 2010 bij notaris mr. N.J. Adema in
Udenhout. Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:
 dhr. M.J.A.M. Peeters pr.
voorzitter
 dhr. M. Steysel
vice-voorzitter
 mw. A.E. Anghileri
secretaris
 dhr. P.P. van der Lee
penningmeester
Daarnaast zijn er vrijwilligers die de stichting ondersteunen. De stichting is gevestigd in
Leiden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50473263. Het
fiscaal nummer is 822823950.

4. Fondsenwerving
De stichting beoogt met name werving van giften van particulieren (eenmalige giften of
reguliere donateurs). Giften kunnen worden overgemaakt naar de ABN Amro bank, t.n.v.
Stichting Levende mens te Leiden, nummer: IBAN NL39 ABNA 0437 613 224.
Stichting Levende mens is in november 2010 aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de door u aan onze stichting gedane giften
in beginsel in aanmerking komen voor belastingaftrek over het jaar waarin u deze giften
hebt gedaan. De stichting hoeft ook geen recht van successie of recht van schenking
meer te betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Zie voor meer informatie de
website van de belastingdienst.

5. Vermogensbeheer
Het vermogen van de stichting wordt ondergebracht op een bankrekening. De stichting
heeft geen schulden. De penningmeester beheert deze rekening in nauw overleg met de
andere bestuursleden. De stichting maakt jaarlijks een jaarverslag op met daarin een
overzicht van baten en lasten en een balans.

6. Besteding vermogen








De bekostiging van tentoonstellingen.
Hulp aan behoeftigen in overeenstemming met het christelijke begrip van caritas, in
het bijzonder voor:
o het faciliteren van de deelname aan belangrijke momenten in het leven van de
beweging Gemeenschap en Bevrijding (bijv. bijdragen in de reis- en
verblijfskosten voor de jaarlijkse geestelijke exercities);
o ondersteuning van non profit organisaties die het algemeen nut beogen en die
zijn ontstaan uit de ervaring van Gemeenschap en Bevrijding (of personen die
vanuit die beweging werkzaam zijn), zoals:
 de Fraterniteit van Gemeenschap en Bevrijding
(www.fraternita.comunioneliberazione.org)
 AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale,
(www.avsi.org)
 De Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint Carolus
Borromeus (www.fraternityofsaintcharles.org)
 de Vereniging don Virgilio Resi (www.donvirgilio.org).
Publicaties van boeken, posters en kosten voor website van Gemeenschap en
Bevrijding.
Ondersteuning van initatieven op onderwijskundig gebied in lijn met de doelstellingen
van de stichting.
Vergoedingen voor vrijwilligers.
Ten slotte worden geen overige kosten voorzien voor fondsenwerving.

7. Beloningsbeleid
Naast sporadische onkostenvergoedingen bestuursleden (reiskostenvergoeding,
postzegels, e.d.) geeft de stichting bestuursleden geen vacatiegelden.

8. Adressen


Postadres:
Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden





Website:
E-mail:
Telefoon:

https://nl.clonline.org/stichting-levende-mens
ppvanderlee@gmail.com
06 - 436 10 782

