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“‘Wat ontrukt ons aan het niets?’ Hoe kunnen we, in het onvermijdelijke drama van het
leven, niet bezwijken aan onze kwetsbaarheid en onmacht? Wat kan antwoorden op de
betekenisleegte? De schok die het coronavirus veroorzaakt heeft, dat ons allemaal liet
schrikken en vrezen voor ons leven, heeft deze vraag nog acuter gemaakt en stelde ons
in staat om de verschillende pogingen tot antwoord beter tegen het licht te houden.”
Julián Carrón in Glinsterende ogen, 2000, p. 31

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.
Missie
De stichting ondersteunt onder andere 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.
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.
Door de coronapandemie werden de meeste evenementen online gehouden, waardoor
minder ondersteuning nodig was.
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Cultuur
Wegens de de corona pandemie gingen een aantal activiteiten niet door of werden online
vormgegeven. Hierdoor werden weinig of geen kosten gemaakt voor zaken als zaalhuur.
Onderwijs
De stichting gaf daarnaast tijdelijke steun aan basisschool Misha de Vries, die onderwijs
biedt in lijn met de doelstelling van de stichting.
Publicaties, posters
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 Julián Carrón,
Glinsterende ogen. Een aantal eerde voorziene bijdragen voor nieuwe uitgaven bleken
uiteindelijk pas in 2021 te zullen vallen.
Daarnaast financierde de stichting de website van de beweging Gemeenschap en
Bevrijding die regelmatig wordt onderhouden met nieuwe publicaties:
https://nl.clonline.org.
Vrijwilligersvergoedingen
Het betreft hier vergoedingen voor gemaakte onkosten voor de bestuursleden en een
bijdrage voor sommige vrijwilligers.
Administratieve kosten
Het gaat hier voornamelijk om bankkosten.
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4. Financiële verantwoording
Staat van baten en lasten
BATEN
Periodieke giften
Overige donaties
Bijdragen voor publicaties
Incidentele baten
Rente
Totaal baten
LASTEN
Missie
Caritas
Cultuur
Onderwijs
Vrijwilligersvergoeding
Kosten publicaties, boekentafel
Administratieve kosten
Grote (culturele) gestes
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

2019
4.500
10.879
2.050
3.500
5

2020
begroting
4.500
7.500
0
0
0

2020
effectief
8.405
6.663
0
480
0

20.934

12.000

15.548

2.520
1.198
820
2.000
4.810
4.587
108
1.942

3.000
1.500
1.600
0
5.180
6.500
150

4.620
365
445
2.000
5.180
85
142

17.985

19.930

12.837

2.948

-7.930

2.711

Balans
ACTIVA
Liquide middelen
Totaal activa

2.019
17.509
17.509

2020
20.221
20.221

PASSIVA
Eigen vermogen
Totaal passiva

17.509
17.509

20.221
20.221
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5. Gegevens stichting
Bestuur
Het bestuur bestaat vanaf januari
 dhr. M.J.A.M. Peeters pr.
 dhr. M. Steysel
 mw. A.E. Anghileri
 dhr. P.P. van der Lee

Postadres:

E-mail:
Website:

2021 uit de volgende personen:
voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester

Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
https://nl.clonline.org/stichting-levende-mens
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