
Door Stichting Leerhuis Westerhelling te publiceren gegevens in kader ANBI-

transparantie 

A:  Naam Religieus Instituut Stichting Leerhuis Westerhelling 

      RSIN/Fiscaal nummer 8572.38.206 

      Contactgegevens Sophiaweg 4, 6523NJ, Nijmegen 
024-3607409 
fraters@maristen.nl 

B:  Samenstelling bestuur Het bestuur van de Stichting Leerhuis 
Westerhelling bestaat uit 5 bestuursleden: 
voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 
leden 

C:  Doelstelling/visie De Stichting heeft als doel: 
a. Het verlenen van directe en indirecte 

hulp aan jonge mensen, zowel 
individueel als aan organisaties, het 
verlenen van individuele hulp aan de 
minstbedeelden of mensen in nood in 
onze samenleving; 

b. Het begeleiden en ondersteunen van 
maatschappelijke en pastorale projecten 
die door de Congregatie in Nederland 
zijn casu quo worden opgezet of mede 
worden opgezet en het behartigen van 
de taken die door de tijd en situatie van 
de Congregatie gevraagd worden; 

c. Het beheren van vermogen; 
d. Het samenwerken met andere religieuze 

en leken organisaties in Nederland en 
Europa; 

e. Het coördineren van pastorale projecten 
in Nederland en het verrichten van al 
wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

 

D:  Beleidsplan Wij verwijzen naar de door het bestuur 
opgestelde beleidsnota.  

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 rechtspositieregle - 
ment  voor werknemers van religieuze instituten 
van de KNR. 

F:  Verslag activiteiten Binnen de Stichting vinden verschillende 
activiteiten plaats. Verwezen wordt naar het 
Bestuursverslag  zoals opgenomen in het 
Jaarverslag 2017 van de Stichting Leerhuis 
Westerhelling. De activiteiten vallen sinds 
01.01.2018 onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur.   

G:  Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als 



regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren.  
De voorgenomen bestedingen voor het 
komende jaar (2018) wijken in totaliteit sterk af 
van de bestedingen van het verslagjaar (2017), 
zie onder H. Oorzaak zie onder F. 

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 exploitatie geeft 
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde 
ontvangsten en bestedingen over het 
verslagjaar. Aangezien de Stichting eerst in 2017 
is opgericht is er géén begroting 2017 opgesteld 
en zijn er géén vergelijkende cijfers 2016. 
Door de Stichting Leerhuis Westerhelling worden 
de ontvangsten en bestedingen toegerekend aan 
tien verschillende activiteiten. Deze activiteiten 
zijn afzonderlijk benoemd bij de hieronder 
weergegeven baten en lasten. Voor nadere 
toelichting wordt verwezen naar het 
Bestuursverslag in het Jaarverslag 2017 van de 
Stichting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baten en Lasten Stichting Leerhuis Westerhelling 

 

  Begroting Exploitatie 
  

  

  2017 2017 2016 
  

   

BATEN Ref. € € € 

Bestuur SLW 8 0 585 0 

Stiltehuis 9 0 24.435 0 

Huis van Aandacht 10 0 1.830 0 

Een Reis naar Binnen 11 0 963 0 

Leerjaar Spiritualiteit 12 0 2.650 0 

Rond het Haardvuur 13 0 245 0 

Bibliodrama 14 0 75 0 

     

Totaal baten  0 30.783 0 

     

LASTEN     

Bestuur SLW 8 0 3.381 0 

Stiltehuis 9 0 2.764 0 

Huis van Aandacht 10 0 1 0 

Een Reis naar Binnen 11 0 0 0 

Leerjaar Spiritualiteit 12 0 4.835 0 

Rond het Haardvuur 13 0 106 0 

Bibliodrama 14 0 0 0 

  

   

Totaal lasten  0 11.087 0 

     

   (110.000)  (110.000)  

Voordelig resultaat  0 19.696 0 

   (110.000)  (110.000)  

 


