
Overzicht gegevens voor publicatie van het religieus instituut: 
Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel 

   

A. Algemene Gegevens 

 

Naam : Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel 

Adres  : Eerdsebaan 3, 5482 DA  WIJBOSCH 
Fiscaal nummer: 8550.35.766 

Website : www.franciscanessen.org 

E-mail  : info@franciscanessen.org 

 

Het religieus instituut Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel 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 Nederlandse 

Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel. 

Op 30 december 1985 is de Nederlandse Provincie van de Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte 

Ontvangenis der H. Moeder Gods te Veghel opgericht als een onderdeel van de Congregatie van de 

Zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis der H. Moeder Gods (SFIC). Deze congregatie 

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. Op 17  januari 2019 is de status 

van de provincie gewijzigd in die van zelfstandige communiteit met de naam: “Nederlandse 

Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel”, het is daarmee een zelfstandige communiteit 

geworden, rechtstreeks vallend onder de verantwoordelijkheid van het Generaal Bestuur. In maart 2022 

zijn de zusters verhuisd naar Annahof in Wijbosch, om daar de tijd te overbruggen totdat hun nieuwe 

huisvesting op het Kloosterkwartier in Veghel gereed is (verwachting 2024). Het Moederhuis is 

sindsdien tijdelijk ter beschikking gesteld aan de gemeente Meierijstad voor de opvang van Oekraïense 

vluchtelingen. 

 

 

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 Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel bestaat uit 

drie bestuursleden; de overste is de wettelijke vertegenwoordiger. Het Bestuur laat zich, gevraagd en 

ongevraagd, adviseren door een Raad van Economische Adviseurs, bestaande uit drie leden met een 

juridische, economische en/of bestuurlijke achtergrond. 
 

 

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 
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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 Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel 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 Nederlandse Communiteit 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, die in Nederland woonachtig zijn of naar Nederland zijn 

teruggekeerd, 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. 

 

 

D. Beleidsplan 

 

De Nederlandse Communiteit van de Zusters Franciscanessen van Veghel beijvert zich om het 

religieuze leven te bevorderen door het in stand houden van de franciscaanse spiritualiteit en het 

charisma van de congregatie. Daar waar zij zelf geen actieve rol meer kan hebben in het volbrengen van 

de doelstellingen 1 t/m 4 zal zij zich inzetten om initiatieven van anderen op dit gebied waar mogelijk 

te ondersteunen.  

 

 

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, te vinden via de website van de KNR: 

(http://www.knr.nl/organisatie/pagina.asp?pagina id=378)  

 

 

F. Verslag activiteiten 

 
Binnen het instituut vinden verschillende activiteiten plaats. De kloostergemeenschap bestaat uit 

ongeveer 27 religieuzen die samenleven op een manier die passend is in de context en bij de traditie van 

de zusters Franciscanessen van Veghel. Door de zorg en het huishouden op een franciscaanse en 

efficiënte manier te organiseren in gezamenlijkheid, worden middelen bespaard die vervolgens kunnen 

worden ingezet om projecten in Nederland en over de hele wereld te ondersteunen. 

 

 

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, anders dan dat door vermindering van het 

aantal leden de kosten van zorg en huishouding zullen teruglopen. 
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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; door het teruglopende 

aantal zusters nemen de inkomsten en bestedingen verder af.  

 

 
 

Toelichting 
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. 

Religieuze instituten zorgen in Nederland 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.  

In het kader van de voltooiing is de Nederlandse Communiteit bezig met de afwikkeling van haar 

eigendommen en bezittingen. 

In het kader van het uitdragen van het apostolaat van het religieus instituut werden in 2021 door de  

Nederlandse Communiteit bijdragen gegeven aan de ondersteuning van diverse projecten door de 

congregatie gerealiseerd in Indonesië, Filippijnen en Kenya. Daarnaast werd bijgedragen aan hulpacties 

vanwege de coronapandemie en aan verschillende Franciscaanse en andere projecten. Aanvragen door 

diverse organisaties werden gehonoreerd zoals de solidariteitscommissies PIN en KOS en diverse 

kleinere giften aan veelal plaatselijke initiatieven.  

 

Ned. Communiteit van de Zrs Franciscanessen van Veghel

Baten en lasten

Jaarrekening Begroting Jaarrekening

2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 0

BATEN

Inkomsten leden religieus instituut 712         750         847             

Opbrengst bezittingen 2.255      1.300      1.086          

Overige bijdragen 574         500         726             

Incidentele baten 105         -          80               

Totaal baten 3.646       2.550       2.740           

LASTEN

Personeelskosten 2.559      2.500      2.755          

Huisvestingskosten 475         500         611             

Algemene kosten 100         150         149             

Verzorging en levensonderhoud zrs 464         500         470             

Incidentele lasten -          -          1.532          

Apostolaat 95           100         260             

Totaal bestedingen 3.693      3.750      5.777          

Resultaat (baten - bestedingen) 47-            1.200-       3.037-           


