Overzicht gegevens voor publicatie van het religieus instituut:
de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der
H. Moeder Gods
A. Algemene Gegevens
Naam

: de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H.

Moeder Gods
Adres
: Deken van Miertstraat 8, 5461 JN Veghel
Fiscaal nummer: 823.663.759
Website
: www.sficnet.org
E-mail
: info@sficnet.org
Het religieus instituut de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der
H. Moeder Gods is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De
Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil
zeggen dat de afzonderlijke religieuze instituten en andere instellingen die tot de Room Katholieke Kerk
behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Congregatie der Zusters
Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods.
De congregatie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods te
Veghel is gesticht op 24 juni 1844 met inachtneming van de bepalingen van het kerkelijk recht en met
schriftelijke goedkeuring van de Apostolische Stoel op 24 april 1870.

B. Samenstelling Bestuur
Het religieus instituut is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk
recht, welk ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar
Nederlands Recht. Deze rechtspersonen worden geregeerd door hun eigen statuut en zij hebben de vrijheid
te voorzien in hun eigen inrichting. Voor het religieus instituut gelden daartoe de eigen constituties en het
vermogensrechtelijk reglement.
Het bestuur van de Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H.
Moeder Gods bestaat uit vier leden, waaronder een generale overste en een secretaris.

C. Doelstelling
Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft een religieus instituut als een
“georganiseerde gemeenschap waarin de leden volgens het eigen recht publieke geloften voor het leven
afleggen of tijdelijke geloften, die echter na het verstrijken van de tijd hernieuwd moeten worden, en
waarin zij een broederlijk leven in gemeenschap leiden.”
De levensvorm van religieuzen wordt in het Wetboek van Canoniek Recht omschreven als “Het leven
gewijd door de professie van de evangelische raden is een duurzame levensvorm waarin gelovigen,
Christus van meer nabij volgend, onder de stuwing van de Heilige Geest zich geheel en al toewijden aan
God, de meest beminde, om, op een nieuwe en bijzondere titel geheel gegeven aan diens eer, de opbouw
van de Kerk en het heil van de wereld, tot de volmaaktheid in liefde te komen in dienst van het Rijk Gods
en, gemaakt tot een lichtend teken in de Kerk, de hemelse heerlijkheid aan te kondigen. Deze levensvorm
in instituten van gewijd leven door de bevoegde overheid van de Kerk canoniek opgericht, nemen
vrijwillig op zich de christengelovigen die door geloften of andere gewijde bindingen volgens de eigen
wetten van de instituten zich verbinden tot de evangelische raden van kuisheid, armoede en
gehoorzaamheid, en die door de liefde waartoe deze leiden, op een bijzondere wijze verbonden zijn met
de Kerk en haar mysterie.”
De Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods heeft
als doel: haar leden vanuit hun toegewijd zijn aan God in staat te stellen zich geheel in te zetten voor de
opbouw van het Rijk Gods en de maatschappij.

Naast dit algemene doel, eigen aan alle congregaties heeft de congregatie onder meer tot doel:
1. verpleging van zieken, hulpbehoevenden en bejaarden;
2. opvoeding en onderwijs;
3. werken op sociaal gebied;
4. missiewerk, vooral in gebieden waar de behoefte hieraan bijzonder groot is;
5. aan de leden van de congregatie levensonderhoud ingevolge de constituties van de Congregatie
te verschaffen;
6. solidair te zijn met andere orden en congregaties;
7. andere taken, die de tijd en de situatie van de congregatie vragen.
Religieuze instituten zorgen in de regel zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Leden
van het religieuze instituut staan hun arbeid en inkomsten af aan het religieus instituut en het religieus
instituut voorziet in het levensonderhoud van de religieuzen. Met de middelen die het religieus instituut
tot haar beschikking heeft tracht zij haar doelstelling te bereiken.

D. Beleidsplan
De Congregatie der Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods
beijvert zich om het religieuze leven te bevorderen en de franciscaanse spiritualiteit en het charisma van
de congregatie uit te dragen. Het generaal bestuur houdt daarvoor het toezicht op de provincies en missies
wereldwijd.
Ter bevordering en bestendiging van het wereldwijde apostolaat van de zusters van de congregatie beheert
het generaal bestuur enkele fondsen die toegewezen zijn aan verschillende projecten in de werkgebieden
van de zusters. Zo wordt de jonge missie in Kenya ondersteund bij het toewerken naar een sluitende
exploitatie van de verschillende projecten aldaar op het gebied van onderwijs en zorg, maar is er ook een
apart fonds om de vorming van jonge religieuzen in hun werk en in de spiritualiteit van de congregatie te
ondersteunen. De fondsen in beheer bij de congregatie zijn:
 Alverno Fund Indonesia; ter ondersteuning van de leprozerie in Indonesië;
 Smulders Fund; vernoemd naar pastoor H. Smulders, ter financiering van onderwijs aan arme
scholieren en studenten in Afrika, de Filippijnen en Thailand;
 SFIC Kenya Fund: voor levensonderhoud en apostolaatswerken in de missie in Kenya;
 School Fund Philippines; (voorheen het “Evening High School Fund for St. Joseph’s College”)
wordt gebruikt om arme schoolkinderen onderwijs te laten volgen bij het St. Joseph’s College en
andere scholen;
 Kenya Mission Project Fund: tbv vrouwenprojecten in de krottenwijken van Kibera;
 GB Fund Southern Region Philippines; aanvulling op tekorten op de inkomsten van
gepensioneerde zusters;
 Formation Fund Kenya: ter stimulering van de vorming van jonge religieuzen in de missie;
 Solidarity Fund: congregatiefonds voor onderlinge solidariteit bij onvoorzienbare noden.
Elke vier jaren worden door het Generaal Kapittel de beleidslijnen voor de nieuwe periode vastgesteld.

E. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. De beloning van
personeelsleden van religieuze instituten is geregeld in het rechtspositiereglement voor werknemers in
dienst van religieuze instituten van de KNR (http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina id=378)

F. Verslag activiteiten
Binnen het instituut vinden verschillende activiteiten plaats in Nederland, Indonesië, Filippijnen (Noord
en Zuid), Kenia, Canada, Japan en Thailand. Het generaal bestuur biedt sturing aan vier provincies in
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Nederland, Indonesië, Filippijnen Noord en Filippijnen Zuid en aan de missie in Kenia. Via deze
provincies en de verschillende fondsen worden vele projecten ondersteund op het gebied van zorg,
onderwijs en ontwikkeling in alle regio’s waar de zusters actief zijn.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. De
komende jaren worden hierin geen afwijkingen verwacht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en
de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom jaarrekening geeft inzicht in de daadwerkelijk
gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen
niet sterk afwijken van de bestedingen van het verslagjaar.

Congregatie der Zrs Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods
Baten en lasten
Jaarrekening
Begroting
Jaarrekening
2020
2020
2019
BATEN
Inkomsten leden religieus instituut
5
4
Opbrengst bezittingen
191
100
419
Overige bijdragen
43
25
82
Incidentele baten
92
25
Totaal baten
331
125
530
LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Verzorging en levensonderhoud zrs
Incidentele lasten
Apostolaat
Totaal bestedingen
Resultaat (baten - bestedingen)

13
15
8
56
1.256
1.348
1.018-

-

10
25
10

4
15
6

-

-

80
125
-

87
111
419

Toelichting
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar. De baten en
lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan
dit boekjaar toegerekend.
In 2020 heeft de Congregatie middelen ter beschikking gesteld aan de provincies en missie om de enorme
nood in hun naaste omgeving veroorzaakt door de coronapandemie te verlichten. Dit stelde de zusters ter
plekke in staat veel mensen in hun eerste levensbehoefte in deze moeilijke omstandigheden te voorzien.
Deze uitgaven waren niet voorzien in de begroting.
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