Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties-Katholiek Netwerk
4 1 0 8 3 4 6 3

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

Van der Does de Willeboissingel 12 's-Hertogenbosch
0 7 3 6 1 3 4 1 4 0

E-mailadres

info@katholieknetwerk.nl

Website (*)

www.vkmo.nl

RSIN (**)
Actief in sector (*)

0 0 8 2 3 9 0 8 3

Levensbeschouwing - Geloofsgemeenschappen
Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing
Levensbeschouwing - Politiek

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

2

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

M.A.B. van der Sloot

Secretaris

R.B.M. Grotenhuis

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

J.L. Krabbendam

Algemeen bestuurslid

P. Fey

Overige informatie
bestuur (*)

M. de Witte, K. Zevenbergen

IB 110 - 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?

De Stichting heeft ten doel de bevordering van samenwerking van katholieke
maatschappelijke organisaties ten einde met name
1. elkanders maatschappelijke verantwoordelijkheid te ondersteunen en te versterken;
2. de katholieke levensbeschouwing op eigentijdse wijze gestalte te geven in de
Nederlandse samenleving en in het werk van de deelnemende organisaties in het
bijzonder.
Zij tracht dit doel te bereiken door:
1. het bieden van een forum voor bezinning, inspiratie en zingeving
2. zonder aantasting van de rechten van de afzonderlijke organisaties het door
uitwisseling van informatie en zienswijzen bepalen en uitvoeren van een
gemeenschappelijk beleid dat de doelstellingen en/of mogelijkheden van de
afzonderlijke organisaties te boven gaat en het behartigen van gemeenschappelijke
belangen op maatschappelijk, politiek en kerkelijk vlak
3. het samenwerken met andere organisaties en instellingen die vanuit een christelijke
visie vergelijkbare doelstellingen nastreven
4. alle andere wettige middelen die ter verwe

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?

Inspireren, ontmoeten, leren en zichtbaar maken vormen de speerpunten van
VKMO-Katholiek Netwerk. De Algemene Raad vergadert in het voorjaar en in het
najaar. De agenda van deze vergaderingen heeft behalve een zakelijk
vergadergedeelte ook altijd een thematisch en inspirerend element. In de eerste helft
van november wordt jaarlijks het Allerheiligenberaad georganiseerd voor de
lidorganisaties en het bredere netwerk.
Daarnaast:
1. Een maandelijkse nieuwsbrief
2. Drie communicatiedagen per jaar
3. Het (doen) publiceren van opiniërende artikelen door lidorganisaties e/o betrokken
professionals
4. Speldenprikken via de Social Media
5. Een jaarlijks uit te geven boekje rondom een (jaar)thema
6. Deelnemen aan het Christelijk Sociaal Congres en Officium Caritates
Dagelijks Bestuur en directeur zorgen voor een goed contact met de voorzitters en
directies van aangesloten organisaties zodat steeds goed gereageerd kan worden op

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De Stichting krijgt inkomsten doordat de aangesloten leden jaarlijks bijdragen aan het
bureau VKMO. Soms worden fondsen geworven voor projecten en voor bijzondere
activiteiteiten.
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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).

De inkomsten worden besteed aan de activiteiten die jaarlijks georganiseerd worden.
Voor eventuele projecten wordt jaarlijks een inhoudelijke en financiële verantwoording
opgesteld.
Nog te besteden middelen worden aangehouden op spaarrekeningen.

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

Open

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

Aan de voorzitter van de stichting kan voor het vervullen van zijn/haar functie een
tegemoetkoming worden toegekend waarvan de hoogte door het bestuur wordt
bepaald. De andere leden ontvangen geen vergoeding vanwege de stichting.
De huidige noch voorgaande voorzitters hebben van deze statutaire mogelijkheid
gebruik gemaakt.

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.

zie jaarverslag

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

De salariering van het personeel geschiedt op basis van de salarisschalen van de
Verenigde Nederlandse Universiteiten (VSNU)

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 0

Balansdatum

Activa

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

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

1.921

1.642

€

+

€

1.921

+
1.642

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

7.935

€

+

158.015

+
€

221.531

€

223.452

€

+

146.590

+
€

174.215

146.590

7.060

€
213.596

174.215

31-12-2019 (*)

€

165.075

+

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

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

49.237

Totaal

€

223.452

+
€

166.717

€

20.127

€

166.717

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

202.373

€

205.505

Giften en donaties van particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

2.030

Giften

€

2.030

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

+

+

€

+

€
€

+
0

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

204.403

205.505

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

126.376

€

150.820

Huisvestingskosten

€

9.809

€

10.540

Afschrijvingen

€

1.061

€

1.665

Financiële lasten

€

1.014

€

811

Overige lasten

€

38.518

€

65.407

Som van de lasten

€

176.778

€

229.243

Saldo van baten en lasten

€

27.625

€

-23.738

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

Open

