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1. Inleiding 

Het beleidsplan van de Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad 
omvat een overzicht van onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten en geeft 
een inzicht in de werving en het beheer van gelden. 

2. Strategie 

De Vereniging Geloofsgemeenschap wil haar doel bereiken door verbinding te maken tussen 
mensen in onze directe omgeving en verbinding te maken met mensen in andere situaties. Dit 
alles vanuit het basisprincipe “Naastenliefde” zoals gepredikt werd door Jezus Christus en 
zijn volgelingen in de begintijd van het Christelijk geloof. 

Maandelijks word er een thema gekozen waar aan gewerkt wordt, zoals:  
Papoea jeugd naar school, - Hospicehuis Beverwijk, - Artsen zonder Grenzen, - Voedselbank 
IJmond-Noord, - De missie, - Radio Immanuel in Suriname, - Vastenactie, - Adventsactie, - 
PCI-Sancta Maria,  - etc. etc. 

3. Doel en doelstelling 

De Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad is als informele 
vereniging op 22 april 2006 opgericht en heeft sinds het passeren van de acte met de Statuten 
van de Vereniging Geloofsgemeenschap op 11 november 2021 volledige rechtsbevoegdheid. 
De Vereniging Geloofsgemeenschap stelt zich het volgende ten doel: - Het instandhouden van 
de Geloofsgemeenschap van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, - Het inspireren en 
activeren van onze leden en anderen die zich aangesproken weten vanuit humanitaire en 
evangelische waarden; en - Het instandhouden van andere zaken, gemeenschappen, 
verenigingen en organen die dit doel ondersteunen. Dat doel willen we bereiken door: 
 

 Het organiseren van zondagse en andere bijeenkomsten in onze kapel,  
 Het aanbieden van o.a. bijbelse leeractiviteiten, met vooraf een warme maaltijd,  
 Aandacht te schenken aan gemeenschapsopbouw,  
 Het circa 6 maal per jaar verzorgen van een Nieuwsbrief voor 700 adressen. 
 Het dagelijks verzorgen van een blad (a4-tje) met gebeden en gedachten. Dit blad 

wordt bezorgd via de E-mail bij 80 leden. De gedrukte versie wordt in een oplage van 
50 stuks wekelijks (de week vooruit) bezorgd op 50 adressen in Beverwijk en 
Heemskerk. Gezien de reacties voorziet dit blad in een grote behoefte.  

 Ziekencommunie, iedere week bij zieke parochianen thuis e/o ziekenhuis/zorgcentra 
 Elke 1e zondag van de maand is er een bloemstukje gemaakt en bestemd voor een 

(zieke) parochiaan. 
 Ondersteuning te bieden aan organisaties en/of particulieren die zich inzetten voor de 

medemens met onder meer hulp bij scholing, bij verzorging, bij noodsituaties etc. 
 Ondersteuning te bieden aan organisaties en/of particulieren die zich inzetten voor de 

medemens door hen tegen een geringe vergoeding of zo nodig om niet ruimte te 
bieden voor hun activiteiten, bijvoorbeeld de soos voor ouderen, kaartclubs, 
oefenruimte voor zangverenging, ruimte voor andere activiteiten, dit alles mits het 
passend is zowel qua m2 als qua activiteit voor de Geloofsgemeenschap. 
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4. Werving, beheer en besteding van gelden 

Werving van gelden. 
De Vereniging Geloofsgemeenschap doet niet aan actieve werving. Het vermogen van de 
Vereniging Geloofsgemeenschap wordt voornamelijk gevormd uit vrijwillige bijdragen 
(giften) van leden. Hierbij moet gedacht worden aan collectes tijdens de wekelijkse vieringen, 
de vrijwillige ledenbijdrage van € 5,- per maand, giften op een andere wijze verkregen, 
legaten en erfstellingen.  

Beheer van gelden en overzicht kostenstructuur. 
De jaarlijks ontvangen gelden worden voor een groot gedeelte direct besteed. De indirecte 
kosten hebben betrekking op uitgaven voor de bankadministratie en onkostendeclaraties van 
de vrijwilligers. De aard en omvang van de opbrengsten, de kosten en de grootte van het 
vermogen worden geadministreerd. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel 
verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) 
worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Vereniging 
Geloofsgemeenschap zijn ontvangen. 

Besteding van gelden. 
Omdat het vermogen van de Vereniging Geloofsgemeenschap tot stand komt door vrijwillige 
bijdragen, berust het rechtmatig eigendom van het gehele vermogen bij de Vereniging 
Geloofsgemeenschap. De komende jaren zal de Vereniging Geloofsgemeenschap haar 
vermogen onder andere aanwenden voor: 

De directe en indirecte kosten van instandhouding van de Vereniging Geloofsgemeenschap 
zoals daar zijn, de huur, de kosten van beheer (verwarming, licht, water, belastingen), de 
kosten van de vieringen, de bankkosten, kosten van hulpmiddelen ter ondersteuning van 
bijeenkomsten en de overige noodzakelijke kosten. 
Daarnaast worden de ontvangen gelden besteed aan het ondersteunen van binnen- en 
buitenlandse projecten en doelen of natuurlijke personen die beantwoorden aan het doel van 
de Vereniging Geloofsgemeenschap. 

5. Geen winstoogmerk 

De verkregen middelen worden aangewend voor financiering van de activiteiten conform de 
doelstelling van de Vereniging Geloofsgemeenschap. Bestuursleden ontvangen geen 
beloning, vacatie- of presentiegeld. Kosten gemaakt in uitoefening van hun functie kunnen 
vergoed worden. 

6. Het bestuur 

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. 

Besluiten van het bestuur worden genomen met een meerderheid van geldig uitgebrachte 
stemmen, waarbij altijd naar volledige consensus wordt gestreefd. Op basis van een genomen 
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besluit kan de Vereniging Geloofsgemeenschap worden vertegenwoordigd door twee tezamen 
handelende bestuurders, tenzij een schriftelijke volmacht aan één persoon wordt afgegeven 
door het bestuur.  

Uitvoering van het beleid en toezicht hierop door het bestuur. 
Om te bevorderen dat de Vereniging Geloofsgemeenschap haar taak overeenkomstig de 
hiervoor omschreven grondslag uitoefent en dat al hetgeen dat in verband hiermee wordt 
verricht eerlijk en met orde geschiedt, wordt er toezicht uitgeoefend op de verkrijging, het 
beheer en de besteding van de middelen. Dit toezicht houdt in:  
- De penningmeester is belast met de dagelijkse administratie en zal alle betalingen en giften 
aan de Vereniging Geloofsgemeenschap uitvoeren en administreren.  
- Voor uitgaven boven € 1.000,- (eenduizend Euro) is toestemming vereist van het bestuur 
met algemene stemmen.  
- De penningmeester is verplicht om jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 
de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting te maken en op papier 
te stellen en ter vaststelling aan het bestuur voor te leggen.  
- De Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks gehouden dient te worden, controleert de 
activiteiten van het bestuur en kan, na bestudering van het verslag van de secretaris, het 
financiële verslag en het verslag van de kascontrolecommissie, décharge verlenen aan het 
bestuur voor het gevoerde beleid. 

 

7. Gegevens van de Vereniging. 

Het werkadres van de Vereniging Geloofsgemeenschap Onze Lieve Vrouw van Goede Raad.  
Wilgenhoflaan 2a, 1944 TD Beverwijk. 

Telefoon 0251 – 22 36 08 
Mobiel    0610 – 05 65 48 
Mobiel    0651 – 25 54 13 

E-mail adres:   info@onzelievevrouwvangoederaad.nl 

Het ANBI en RSIN/fiscaalnummer is:  8545 22 918 
Het Kamer van Koophandel nummer is:  61866067 
SBI-code: 94911 – Religieuze organisaties Geloofsvereniging. 

Het bestuur bestaat uit : 
Voorzitter:  de heer C.H.M. Bart 
Secretaris:  de heer L.H. Stuifbergen. 
Penningmeester:  de heer S. van Rookhuizen. 

De pastoraatsgroep bestaat uit de leden: 
Nelleke Rolink, Idolette Verkerk, Bets van Rookhuizen, Bertus Stuifbergen en Fred Windijk. 

 

Het financieelverslag 2021 en de begroting 2022 treft u hieronder aan. 



Geloofsgemeenschap OLVvGoede Raad

 
Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk

Toelichting 2022 2021 2021 2020
BATEN EUR EUR EUR EUR

Collecten, enz. 1 5.600 7.007 5.600 8.917
Verhuur 2 500 430 50 355
Bijdragen 3 8.000 15.090 7.500 5.430

14.100 22.527 13.150 14.702

LASTEN  
Onroerend goed 4 10.539 10.267 10.449 10.215
Beheer 5 3.515 4.671 3.325 3.554
Personeelskosten 6 4.500 8.279 7.800 3.697
Erediensten 7 400 481 400 350

18.954 23.697 21.974 17.816
 

Resultaat van het boekjaar -4.854 -1.170 -8.824 -3.114

 

(1) Collecten, enz.
Collecten 4.500 4.633 4.500 6.874
Collecten voor derden 600 1.079 600 0
Kaarsen (door Corona niet apart) 0 0 0 448
Intenties 500 695 500 1.507
Koffie 0 0 0 88
Uitvaarten 0 600 0 0

5.600 7.007 5.600 8.917

(2) Verhuur
Verhuur koffieruimte 500 430 50 355

(3) Bijdragen:
Vrijwillige bijdrage 4.000 4.075 4.500 260
Giften 4.000 11.015 3.000 5.170

8.000 15.090 7.500 5.430

(4) Onroerend goed
Gas, Licht, Water en riool 3.587 3.532 3.587 3.587
Huur Sancta Maria 6.502 6.518 6.412 6.412
Diverse onderhoud 350 129 350 122
Verzekering 100 80 100 94
Inrichtingskosten 0 8 0 0

10.539 10.267 10.449 10.215

                                             Toelichting

Financieel verslag over 2021 en begroting 2022

Exploitatie

S. van Rookhuizen 1 28-1-2022
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 Begroot Werkelijk Begroot Werkelijk
2022 2021 2021 2020

(5) Beheer EUR EUR EUR EUR
Bankkosten  150 124 150 109
Huishouding 1.000 454 1.000 285
Representatie 400 387 250 561
Administratie (printen vd boekjes) 1.000 912 600 1.625
Notariskosten 0 783 0 0
Telefoon/Internet 165 308 525 536
Audio+video 0 330 0 0
Uitgaven derden: 800 1.373 800 438

Pater Noordermeer  435  0
Papoeajeugd 200 0
Beiroet 0 238
Advent actie 500 0
Vastenactie 238 200

3.515 4.671 3.325 3.554

(6) Personeelskosten
Vrijwilligers 3.450 3.979 3.450 3.057
Voorgangers 500 640 500 500
Bijzetting (pastor Tol in priestergraf) 0 3.510 3.750 0
Misdienaars 100 0 100 40
Dirigent/organist 450 150 0 100

4.500 8.279 7.800 3.697

(7) Erediensten
Liturgische benodigdheden 300 403 300 251
Bloemen 100 77 100 99

400 481 400 350

 

S. van Rookhuizen 2 28-1-2022
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