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Gegevens over de organisatie: 2020

La Verna: gegevens over de organisatie
Stadsklooster La Verna wordt gevormd door de gemeenschap van minderbroeders franciscanen
enerzijds en Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Beide opereren
onder de gezamenlijke naam ‘Stadsklooster La Verna – Franciscanen Amsterdam’. In communicatie
naar buiten treden zij als één geheel op. Dit document gaat hoofdzakelijk over de Stichting La Verna,
franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling.
Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling is al heel wat 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 Stadsklooster 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
Kamer van Koophandel nummer: 41217164
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.

Het bestuur bestaat uit:
• Voorzitter: Ditske Tanja
• Penningmeester: Geert-Jan Meijerhof
• Secretaris: Christel Holleman
• Algemeen bestuurslid: Lydia Meiling
• Algemeen bestuurslid: Mark Hafkenscheid
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2. Beleidsplan
1. Strategie
1.1. Kernprincipes:
• Het cursusaanbod van Stadsklooster La Verna is gericht op heelheid, menswording,
omgaan met lijden en eerbied voor de schepping.
• Stadsklooster La Verna staat open voor iedereen, ongeacht achtergrond of religie.
• Stadsklooster La Verna maakt persoonlijke ontwikkeling financieel toegankelijk door een
deelnemersbijdrage die alleen de directe kosten dekt.
1.2. Missie:
• 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 Stadsklooster 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 als volgt:
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 2022; de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 20.000,2.2.3. 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
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projecten/programmaonderdelen. Ook voor de renovatie van de
cursusruimten is hier gebruik van gemaakt.
2.2.5. Rente op Eigen Vermogen: verspreid op een aantal
spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een zeer bescheiden
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 penningmeester 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.
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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.
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 het
Stadsklooster zelf.
3.2. De coördinator (een broeder) ontvangt een minimale vergoeding zoals dat gebruikelijk is bij
de Orde van Minderbroeders Franciscanen.
3.3. Medewerkers die werkzaam zijn op projectbasis ontvangen een minimale vergoeding op
ZZP-basis.
3.4. Broeders die werkzaam zijn op projectbasis ontvangen een minimale vergoeding op ZZPbasis.
3.5. De vrijwilligers krijgen in principe alleen een reiskostenvergoeding.
4. De relatie van ‘Stichting La Verna’ met de gemeenschap van de franciscanen
4.1. Eigendom: het pand Stadsklooster La Verna (Derkinderenstraat 82) is eigendom van de
Nederlandse provincie van de minderbroeders franciscanen. De provincie van de
minderbroeders franciscanen stellen de ruimtes om niet beschikbaar aan de stichting.
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4.2. Geldstromen: de geldstromen van de stichting en de gemeenschap
(zowel lokaal als landelijk, zijn strikt gescheiden). Zie ook: 2.2.2.
4.3. Samenwerking: de gemeenschap van de minderbroeders franciscanen
en de stichting La Verna werken vriendschappelijk samen onder de naam ‘Stadsklooster La
Verna’. Zo zijn er twee broeders lid van de staf, is een broeder klankbordgroeplid, verzorgen
er broeders soms activiteiten of geven zij ondersteuning of acte de préséance bij
activiteiten, vooral Vriendenavonden en Open Dagen.
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3. Verslag van activiteiten in 2020 en vooruitzicht 2021
Het Stadsklooster La Verna biedt al jaren lang een voorjaars- en een
najaarsprogramma aan, met ruim 40 activiteiten per seizoen. De corona-crisis heeft La Verna echter
in het gastvrije hart getroffen. In maart 2020 hebben we plotseling, midden in het voorjaarsseizoen,
vanwege de eerste lockdown alle voorjaarsactiviteiten stil moeten leggen. Sindsdien hebben we
slechts mondjesmaat enkele programma-onderdelen kunnen organiseren en realiseren, waaronder
enkele online-activiteiten.
Het had zelfs geen zin om voor het najaar een programma-boekje te maken, omdat steeds weer
nieuwe lockdownregels werden afgekondigd. Daardoor moesten we opnieuw enkele activiteiten die
live plaatsvonden, alsnog afbreken. We hebben nog wel enkele online-activiteiten kunnen
aanbieden. Die hebben we via onze website aan kunnen bieden.
In de loop van 2020 deed zich een nieuwe ontwikkeling voor, toen bleek dat de huidige coördinator
zijn werkzaamheden vanaf mei 2021 niet meer voort zou kunnen zetten. Evenmin bleek het mogelijk
een opvolger in zijn plaats aan te stellen. Het bestuur van de Stichting Stadsklooster La Verna heeft
daarop het besluit genomen de Stichting in de loop van 2021 op te heffen. Dat proces is begin 2021
in gang gezet.
Dit betekent dat in 2021 geen nieuwe activiteiten georganiseerd zullen worden en dat alles wat er in
het Stadsklooster gebeurt in het teken zal komen te staan van de naderende afronding van het
project, dat in 1997 – 24 jaar geleden – van start is gegaan.
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4. Financiële verantwoording
Balans per 31 december 2020
Liquide middelen
Lopende rekening
Vooruitbetaalde posten/nog te
ontvangen
Spaarrekening
Kas
Totaal Activa
Vermogen
Eigen vermogen
Voorziening vernieuwing inventaris
Te betalen posten
Nog te betalen
Totaal Passiva

In euro's In euro's
34.253
0
48.341
229
82.823

49.887
23.549
9.387
82.823

Staat van baten en lasten over 2020
Opbrengsten
Bijdragen deelnemers
Bijdrage Orde Franciscanen
Minderbroeders
Fondsen en donaties
Rentebaten
Totaal opbrengsten
Kosten
Directe kosten
Docenten, zaalhuur
Indirecte kosten
Promotie incl. website
Coördinatie/staf/vrijwilligers
Kantoor en overige
Totaal kosten
Positief saldo
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7.162
0
43.011

8.846

2.829
13.042
6.865
31.582
11.429
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