Stichting La Verna, franciscaans centrum voor
spirituele ontwikkeling
Gegevens over de organisatie: 2017

Amsterdam, 31 mei 2018

Stadsklooster La Verna: gegevens over de organisatie
La Verna is sinds enkele jaren een ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Een van de
voorwaarden om voor deze ANBI-status in aanmerking te blijven komen is, dat allerlei gegevens over
de organisatie van La Verna op de website beschikbaar moeten zijn. In dit document zijn alle vereiste
gegevens bij elkaar gebracht.
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1. Contactgegevens en bestuurssamenstelling
•
•
•

•

Naam: Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling.
Fiscaal nummer: 8060 23 545
Contactgegevens:
o Adres: Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam
o Telefoon: 020 - 346 75 30
o E-mail: info@stadskloosterlaverna.nl
o Website: www.stadskloosterlaverna.nl
Coördinator is Fer van der Reijken ofm (vanaf 1/1/2014).

Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter: Marian Wisse
• Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof
• Secretaris: Christel Holleman
• Algemeen bestuurslid: Lydia Meiling
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2. Beleidsplan
1. Strategie
1.1. Kernprincipes:
• Het cursusaanbod van La Verna is gericht op heelheid, menswording, omgaan met lijden
en eerbied voor de schepping.
• La Verna staat open voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond.
• La Verna maakt persoonlijke ontwikkeling financieel toegankelijk door een
deelnemersbijdrage die alleen de directe kosten dekt.
1.2. Missie uitgedrukt in kernwoorden:
• Stadsklooster La Verna herbergt een kloostergemeenschap van Franciscanen én een
stichting met activiteiten voor Zin in je leven. Samen onder één dak in Amsterdam
Nieuw-West.
• Stadsklooster La Verna biedt ruimte in franciscaanse sfeer voor ontmoeting en bezieling
en een activiteiten-aanbod op het gebied van spiritualiteit. De diverse mogelijkheden
kennen naast traditionele vormen en benaderingswijzen, ook eigentijdse invullingen.
• Stadsklooster La Verna stimuleert gemeenschapsvorming en staat midden in de
samenleving, zowel in de manier van omgaan met elkaar als in de gekozen thema's en
activiteiten.
• Stadsklooster La Verna is een franciscaanse plek: open, gastvrij en laagdrempelig.
Stadsklooster La Verna, eenvoudig en hoopvol voor Zin in je leven!

2. Beleid
2.1. De doelstelling van La Verna en het aanbod: Doel van de Stichting is aan belangstellenden
de gelegenheid te bieden te werken aan hun persoonlijke, spirituele ontwikkeling, uitgaande
van de christelijke traditie en in het bijzonder de franciscaanse spiritualiteit. Deze
doelstelling (volgens de stichtingsakte) wordt concreet uitgewerkt door een aanbod van op
(zelf-)reflectie gerichte cursussen, trainingen, inleidingen, muziek, film en voorstellingen.
2.2. Werving van de gelden – de stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende
wijze:
2.2.1. Financiële bijdragen van de deelnemers die de directe kosten dekken.
2.2.2. Bijdrage van de Orde van Minderbroeders Franciscanen Nederland, die telkens voor
drie jaren wordt verleend. Besluitvorming hierover door het driejaarlijks kapittel. De
huidige afspraken lopen tot en met 2019; de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 30.000,2.2.3. Giften van ‘Vrienden van La Verna’. Sinds 2011 nodigen we belangstellenden en
deelnemers uit om een bedrag te schenken aan La Verna. Zij maken het mogelijk dat
er extra faciliteiten kunnen worden gerealiseerd, zoals audiovisuele installatie voor
de cursusruimten, vernieuwing van het meubilair, toerusting van docenten en
verbetering van de website.
2.2.4. Fondswerving: buiten de bijdragen van de ‘Vrienden van La Verna’ worden
incidenteel fondsen aangeschreven voor de realisatie van speciale
projecten/programma-onderdelen. Ook voor de renovatie van de cursusruimten is
hier gebruik van gemaakt.
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2.2.5. Rente op Eigen Vermogen: verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen
Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt.
2.2.6. Legaten: inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht.
2.3. Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting La Verna
2.3.1. Het bestuur kent de volgende bestuursleden
2.3.1.1. Voorzitter: zit de vergaderingen voor, representeert de stichting naar buiten
toe, is verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Kan gezamenlijk met
penningmeester of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen.
2.3.1.2. Secretaris: is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen.
Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte
vertegenwoordigen.
2.3.1.3. Penningmeester: zorgt voor financiële rapportages. Kan gezamenlijk met
voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen.
2.3.1.4. Algemeen bestuurslid.
2.3.2. Vermogen van de instelling
Het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, door cursussen en
trainingen voor deelnemers mogelijk te maken. Mogelijke exploitatietekorten
kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van
cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen
worden verricht.
2.3.3. Bestemming liquidatiesaldo
Het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan de stichting Nederlandse
Provincie van de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Deze stichting is onderdeel
van de Nederlandse Kerkprovincie.
2.4. Beheer
2.4.1. Vermogen – toelichting op de balansposten
2.4.1.1. Algemene reserve, is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten.
Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve
gebracht.
2.4.1.2. Voorziening inventaris, wordt jaarlijks opgebouwd met € 3.000,- om in de
toekomst grotere aanschaffen in inventaris en renovaties van de cursuszalen
mogelijk te maken.
2.4.2.

Kosten structuur
2.4.2.1. Kostprijs omzet, het streven is om de directe kosten van de activiteiten
(honoraria en reiskosten van docenten, zaalhuur en materialen) te laten
dekken door de opbrengsten die hiermee verband houden. Bij de vaststelling
van de deelnemersbijdrage wordt hier rekening mee gehouden.
2.4.2.2. Indirecte kosten, inventariskosten, kantoorkosten, kosten promotie, staf en
bestuurskosten worden gedekt door de bijdrage vanuit de Orde van
Minderbroeders Franciscanen.
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Het streven is dat de verhouding van de Directe en Indirecte kosten 50/50 bedragen.
2.5. Administratieve organisatie
2.5.1. De administratieve organisatie is compact. Medewerkers incasseren, de coördinator
betaalt de rekeningen, de penningmeester stelt begrotingen op, voert controles op
de financiële gang van zaken en maakt verantwoordingen. Het bestuur als geheel
stelt begroting en verantwoordingen vast.
2.5.2. Deelnemers sturen aanmeldingen in. Incasso’s worden ingevoerd door een
medewerker (vrijwilliger) en vrijgegeven door de coördinator.
2.5.3. Toegezegde ‘Vriendenbijdrage’ wordt jaarlijks geïncasseerd.
2.5.4. Betalingen worden verricht door coördinator, die een maximale
tekeningbevoegdheid heeft van € 5.000,00. Voor het liquiditeitenbeheer kan de
coördinator onbeperkt overboekingen doen tussen rekeningen (rekening courant,
spaar- en depositorekeningen) van de stichting.
2.5.5. De penningmeester maakt eens per half jaar een rapportage met een overzicht van
de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting
met de boekhouding door een tweetal bestuursleden. Alle bestuursleden
ondertekenen de overzichten voor akkoord.

3. Beloning
3.1. Beloning beleidsbepalers: de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de
direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een gezamenlijk diner in een
redelijke geprijsd restaurant dat de stichting betaald.
3.2. De coördinator ontvangt een minimale vergoeding zoals dat gebruikelijk is bij de Orde van
Minderbroeders Franciscanen.
3.3. De vrijwilligers krijgen in principe alleen een reiskostenvergoeding.
3.4. Medewerkers die op projectbasis worden aangetrokken, krijgen een uurvergoeding op basis
van de KNR-richtlijnen.
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3. Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2017
Algemeen
La Verna werkt met een voorjaars- en een najaarsprogramma. Elk programma bestaat uit zo’n 40
programma-onderdelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Open dag
Lezingen en voorstellingen
Speciaal voor jong volwassenen (18-30 jaar)
Meditatie en gebed
Inspirerende teksten
Verhalen, poëzie, muziek
Meditatief tekenen en beeldende kunst (incl. films die in besloten kring worden vertoond)
Oefenen met nieuwe perspectieven
Enneagram
Wandelingen en reizen
Retraite-/Verdiepingsdagen
Franciscaanse Stille Retraites
Open Gespreksbijeenkomsten over actuele thema's

Sommige activiteiten beslaan 1 dagdeel; dat geldt met name voor de lezingen. De meeste cursussen
beslaan 3 dagdelen. De activiteiten die het langst duren beslaan 5 volle dagen.
De activiteiten worden geleid door zo’n 40 docenten. Sommigen doen eenmalig mee, bv. als inleider
van een lezing, terwijl anderen gedurende meerdere seizoenen één of meer cursussen aanbieden.

Voor- en najaar 2017
We kijken terug op een rustig verlopen voorjaar en een heel goed bezocht najaarsprogramma. In het
voorjaar zijn er slechts drie activiteiten niet doorgegaan en in het najaar maar twee. Ook de
Franciscaanse Stille Retraites, waarvoor La Verna de administratie verzorgt, kunnen zich in een grote
belangstelling verheugen.
Aantal uitgevoer- Aantal deelde cursussen
nemers
Open dag, jubileum, vriendenavond
Lezingen
Mediteren
Verhalen, poëzie
Meditatief tekenen
Oefenen met perspectieven
Enneagram
Wandelingen en reizen
Retraites en verdiepingsdagen
FSR
Open Gespreksbijeenkomsten
Totaal
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9
8
4
8
10
7
4
3
7
4
5
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275
140
66
92
154
71
37
28
73
43
61
1040
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140
186
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164
122
100
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Op publicitair gebied kende het najaar een grote verandering. We lieten bij een professioneel bedrijf
een nieuw logo met bijpassende huisstijl ontwikkelen, we kozen voor een nieuwe naam (Van: “La
Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling” naar: “Stadsklooster La Verna –
Franciscanen Amsterdam”) en we presenteerden ons naar buiten toe met een geheel vernieuwd,
kleurrijk activiteitenboekje. Al deze vernieuwingen werden zeer positief ontvangen; we ontvingen
een stroom van waardering.
Begin oktober vierden we het 20-jarig bestaan van La Verna met een Feestweek van 1-7 oktober.
Elke dag was er een ander programma-aanbod: Franciscusfeest, Sacrale dans, Transitusviering,
Voorstelling “Franciscus spreekt!”, Open gespreksbijeenkomst, Spiritualiteit vanaf de barkruk en een
natuurbelevingswandeling met lunch.
In het najaar hebben we opmerkelijk veel deelnemers aan de activiteiten ontvangen. Enkele
activiteiten waren heel vol of hadden zelfs een wachtlijst: creatief dagboek schrijven, mandaladag,
sacrale dans, ‘Ontdek je talent!’, inspiratiedag ‘Uit je hoofd in je lijf’, vegetarisch koken in de
kloosterkeuken, compassiecursus, gregoriaanse zang, zonneliederen zingen, de wereldmaaltijd en de
China-lezing.
Ook via de sociale media en publicaties raken we als Stadsklooster La Verna bekend bij een groter
publiek. Universiteitsblad Babel interviewde br. Fer, Maandblad Volzin plaatste een artikel over de
broeders Rob en Jan, ‘Het Parool’ besteedde op 18 september een paginagroot artikel aan het
Stadsklooster n.a.v. de Open Dag op 16 september. Rob Hoogenboom werd geïnterviewd voor de
Glossy “Klooster!”. Brenda Serrée van Bewust Amsterdam maakte een filmpje over br. Fer.
De nieuwe koers van La Verna - de communiteit van de broeders en het centrum met de activiteiten
meer op elkaar afstemmen - leidde niet alleen tot de naamsverandering “Stadsklooster…”, maar
bracht ook nieuwe activiteiten met zich mee. We kregen aanvragen en ontvingen groepen: Bewust
Amsterdam, presentatie van de Glossy ‘Klooster!’, Open Kloosterdag, geestelijk verzorgers van
Amstelring, hulpverleners van Philadelphia, basisschool De Nautilus, de communiteit van de
Jezuïeten van De Krijtberg.
En we bewogen ons naar buiten toe: dag over het Zonnelied in Deventer, workshops op de KRONCRV inspiratiedag, Pinksterviering rond de Sloterplas, deelname aan Samen Eén Amsterdam, Kerst
op het Osdorpplein. We maakten met de vrijwilligers een uitstapje naar Megen.
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4. Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2017
Liquide middelen
Lopende rekening
Vooruitbetaalde posten
Spaarrekening
Franciscaanse Stille Retraites
Kas
Totaal Activa
Vermogen
Eigen vermogen
Voorziening vernieuwing inventaris
Nog te betalen posten
Totaal Passiva

In euro's In euro's
26.776
4.585
36.802
1.140
173
69.476

27.504
19.000
22.972
69.476

Staat van baten en lasten over 2017
Opbrengsten
Bijdragen deelnemers
Bijdrage Orde Franciscanen
Minderbroeders
Fondsen
Rentebaten
Totaal opbrengsten
Kosten
Directe kosten
Docenten, zaalhuur
Indirecte kosten
Promotie incl. website
Coördinatie/staf
Kantoor en overige
Totaal kosten
Positief saldo
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14.123

6.004
11.072
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