Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Kerk in Nood/Voorheen Oostpriesterhulp Nederland
4 1 0 8 0 1 6 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Peperstraat 11-13 5211KM 's-Hertogenbosch
0 7 3 6 1 3 0 8 2 0

E-mailadres

info@kerkinnood.nl

Website (*)

www.kerkinnood.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

2 8 6 5 8 4 1

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Internationale hulp en mensenrechten - Mensenrechten
Internationale hulp en mensenrechten - Noodhulp

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Nederland
6 , 4
1 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Mr. G.C. Vergouwen

Secretaris

Dr. J.W.M. Beenakker

Penningmeester

Mr. N.J. Adema

Algemeen bestuurslid

Mevr. S.E.M. Scholey -Snoeren

Algemeen bestuurslid

Mgr. drs. R.G.L.M. Mutsaerts

Overige informatie
bestuur (*)

laatsgenoemde bekleedt tevens de positie van geestelijk adviseur

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

In de actuele stichtingsstatuten staat in artikel 2: "De Stichting heeft ten doel in
samenwerking met de autonome publieke vrome stichting naar pauselijk recht:
Auxilium Patienti Ecclesiae, opgericht door paus Benedictus XVI bij chirograph van vier
november tweeduizendelf, verder te noemen: de moederstichting, acties en initiatieven
te bevorderen met een pastoraal en religieus karakter vooral waar de Kerk vervolgd
wordt of het hooÍd moet bieden aan andere moeilijkheden in de vervulling van haar
zending. De Stichting kan hulp bieden aan vluchtelingen, afkomstig uit gebieden waar
de Kerk vervolgd wordt. Om haar doel te kunnen vervullen doet de Stichting een
beroep op de geestelijke hulp van de gelovigen en op de vrijgevigheid van allen j haar
werk willen steunen." In artikel 3 van de statuten van de voornoemde pauselijke
stichting krijgt dit een nadere concretisering en invulling, die voor Kerk in Nood
Nederland neerkomen op de volgende (deel)doelstellingen: voorlichting en
bewustwording, inclusief evangelisatie en pastoraal; mogeijk maken van het
internationale werk, waaronder het geheel of gedeelteijk realiseren van projecten
wereldwijd. Zie voor een nadere toelichting het actuele jaarverslag.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://kerkinnood.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-Ke
rk-in-Nood-2020-webversie.pdf

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Het statutaire bestuur verricht zijn werkzaamheden Pro Deo. De bestuursleden
ontvangen dus geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor Kerk in Nood. Wel
kunnen in verband met deze werkzaamheden gemaakte onkosten worden vergoed.
Hetzelfde geldt voor de positie van geestelijk adviseur, die momenteel wordt vervuld
door een persoon die tevens bestuurslid is. De door het bestuur aangestelde directie
en overige personeelsleden ontvangen wel een honorering. Bij diens aanstelling heeft
het bestuur zich voor de salarIëring van de directeur georiënteerd aan de
desbetreffende honoreringsregeling voor goede doelenorganisaties. Voor het overige
geldt een eigen rechtspositieregeling die gebaseerd is op die voor personeelsleden
werkzaam bij het Bisdom van 's-Hertogenbosch, met de volgende uitzondering:. voor
één van de bij Kerk in Nood werkzame personen geldt de CAO voor de Sociale
Werkvoorziening.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

De uitgevoerde activiteiten zijn beschreven in het jaarverslag, waarvan de jaarrekening
ook deel uitmaakt.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://kerkinnood.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-Ke
rk-in-Nood-2020-webversie.pdf

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

€
€

74.131

77.464

€

+

€

74.131

Voorraden

€

30.177

€

38.061

Vorderingen &
overlopende activa

€

554.374

€

52.212

Effecten

€

Liquide middelen

€

+
77.464

€
533.058

€

+
€

789.230

+
€

1.117.609

Totaal

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

1.191.740

31-12-2020

Continuïteitsreserve

€

441.952

€

458.540

Bestemmingsreserve

€

74.131

€

77.464

Herwaarderings
reserve

€

Overige reserves

€

31-12-2019 (*)

€
30.177

€

+

+

€

546.260

€

574.065

Bestemmingsfondsen

€

20.044

€

15.044

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

625.436

Totaal

€

1.191.740

+
€

38.061

879.503

+
€

Passiva

956.967

€

367.858

€

956.967

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

Nalatenschappen

€

1.379.154

Overige baten particulieren

€

2.403.543

Som van baten van particulieren

€

3.782.697

Baten van bedrijven

€

€

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

€

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

Som van de geworven baten

€

3.782.697

€

4.315.549

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

€

34.900

€

26.617

Overige baten

€

Som van de baten

€

€

+

+

+
3.817.597

€

2.493.462

€

1.822.087

€

4.315.549

€

+

€
€

+

+
4.342.166
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Staat van baten en lasten

Lasten

2020

2019 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

€

Aankoop en beheer

€

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

€

418.246

613.575

Anders, namelijk (vul hier in)

€

3.000.000

€

3.075.000

Besteed aan doelstellingen

€

3.418.246

€

3.688.575

Wervingskosten

€

267.467

€

348.318

Kosten beheer en administratie

€

159.689

€

221.075

Som van de lasten

€

3.845.402

€

4.257.968

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€

€

Saldo financiële baten en lasten

€

€

Saldo baten en lasten

€

Afdrachten t.b.v. het internationale werk

-27.805

+

+

€

84.198

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://kerkinnood.nl/wp-content/uploads/2021/06/Jaarverslag-Ke
rk-in-Nood-2020-webversie.pdf

Open

+

+

