ANBI publicatie over 2019 Haagse Bedevaarten/Broederschap
Algemene gegevens
Naam instelling:
Haagse Bedevaarten / Broederschap van de ’s Gravenhaagsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer
Adres:
p/a Weena 1053, 3013 AL ROTTERDAM
Telefoonnummer:
010 4149577
Website:
www.bedevaart.nl
RSIN/ fiscaal nummer:
824181724
KvK-nummer:
74900471
De instelling behoort tot de Rooms katholieke Kerk in Nederland, welke van de belastingdienst een
ANBI groepsbeschikking heeft ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen die tot de
Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op
bovengenoemde instelling.
Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit:
- voorzitter: de heer Dj.G.C. Bracke
- secretaris: mevrouw C.E.M. Huitema- Versteeg
- penningmeester: a.i. de heer Dj.G.C. Bracke
- lid: diaken G.J. Clavel
- moderator: pastoor J.H. Smith
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben
zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs, door hun functie, gemaakt onkosten.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.
Doelstelling
De instelling heeft als doelstelling het op bedevaart gaan en in het bijzonder de devotie tot Onze
Lieve Vrouw van Kevelaer te bevorderen en te organiseren.
Deelname van kinderen, jongeren en families en ondersteunen van deelname van minder
draagkrachtigen behoort tevens tot de doelstelling.
Sinds 2017 is de doelstelling, vanuit onderlinge solidariteit, uitgebreid met het mogelijk maken
deelname voor (trouwe) deelnemers, waarvoor zelfstandige deelname niet meer vanzelfsprekend is.
Hiertoe is een professioneel team ‘Zorg & Begeleiding’ gerealiseerd.

Beleidsplan
Jaarlijks worden de resultaten van het voorgaande jaar en de beleidsvoornemens besproken in de
Algemene Ledenvergadering van de Broederschap en met meerderheid van stemmen vastgesteld.
Verslag activiteiten
Een overzicht van de recente activiteiten is te vinden op www.bedevaart.nl
Financiële verantwoording
De balans 2019 van de Haagse Bedevaarten en de Broederschap, is in april 2020 gecontroleerd door
de kascommissie. Op grond van de aangeleverde overzichten is de kascommissie akkoord, maar de
fysieke controle van de kasstukken dient nog plaats te vinden, evenals de vaststellingen door de
Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Broederschap. De ALV is gepland op 20 juni 2020, maar of
deze op genoemde datum zal plaatsvinden, ligt aan de beperkingen ten gevolge van de coronacrisis.
Balans per 31-12-2019 Haagse Bedevaarten en Broederschap ( versie 11 februari 2020 ).
Activa

Passiva
1-1-2019

31-12-2019

31-12-2011

1-1-2019

31-12-2019

31-12-2011

1.767,03

€

€

Contante Kas HB + BR

€

113,70

€

613,30

€

72,00

Kapitaal Bedevaarten

€

Postbank 432545 (Bedevaarten)

€

1.767,03

€

4.166,32

€

2.667,62

Kapitaal Broederschap

€ 39.245,45

€ 40.095,02

€ 23.449,94

Postbank 8629 (Broederschap)

€

674,79

€

3.098,24

€

2.378,11

Kapitaal contante kas HB + BR

€

113,70

€

613,30

€

1.127,85-

Spaarrekening 8629 (Broederschap)

€ 22.573,88

€ 21.000,00

€ 22.004,51

Kruisposten (postzegels)

€

2.426,26

€

2.366,40

€

3.466,35

ASN deposito (Broederschap)

€ 15.996,78

€ 15.996,78

€

-

Voorraad postzegels

€

€

€

257,70

€

408,50

Totaal

€ 43.552,44

Totaal

2.426,26

€ 43.552,44

2.366,40

€ 47.241,04

€ 27.788,44

Rente 2019 op spaarrekening 8629 (Broederschap) en deposito ASN: € 0,00
Toelichting: de eenmalige inkomsten en uitgaven t.b.v. het jubileum 2019 zijn separaat verantwoord.
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