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Doelstelling. De activiteiten van de stichting zijn gericht op het bevorderen van de relaties
en communicatie met de Katholieke Kerk in Midden- en Oost-Europa, uitgaande van het
Evangelie zoals overgeleverd door de Rooms Katholieke Kerk. De stichting tracht dit doel
onder meer te verwezenlijken door zich enerzijds toe te leggen op het uitdragen van de
verbondenheid met de christenen in Midden- en Oost-Europa en door anderzijds bij te
dragen aan de intensivering van wederzijdse contacten, theologische gedachtewisseling en
pastorale samenwerking.
Hoofdlijnen beleidplan
Communicatie en uitwisseling. De stichting wil de dialoog en uitwisseling tussen de kerken
in Nederland en in Oost Europa als gelijke partners bevorderen, waardoor van elkaar geleerd
kan worden. Daartoe is zij mede met ondersteuning van andere organisaties bezig op basis
van de nieuwste technieken een platform tot stand te brengen.
Projecten. De stichting zoekt op verzoek van kerkelijke organisaties in Midden- en OostEuropa financiële bijdragen in Nederland. Zie hierna onder “Fondswerving door de stichting”.
Zo nodig levert het organisatorische ondersteuning aan kerkelijke organisaties of verwijst
naar derden.
Studiesecretariaat. Door de stichting wordt in de breedste zin informatie vergaard over
ontwikkelingen in kerken in Midden- en Oost-Europa en legt dat naast informatie uit
Nederland en de wereldkerk. Vanuit de stichting worden publicaties en voordrachten
verzorgd.
Vermogensbeheer van de stichting. De stichting heeft een klein vermogen. Dat vermogen
is belegd. Het rendement van het vermogen is noodzakelijk om de jaarlijkse schommelingen
in de bijdragen voor de financiering van de kosten van de eigen organisatie te kunnen
opvangen. Tevens moet dit vermogen in stand blijven, teneinde een eventuele afbouw van
de stichting te kunnen financieren, indien de werkzaamheden van de stichting worden
beëindigd.
Fondswerving door de stichting. De stichting kan uit eigen middelen geen fondsen
vrijmaken voor de financiering van projecten in Midden- en Oost-Europa. De stichting is wat
betreft haar projectfinanciering dan ook geheel afhankelijk van derden.
Op basis van de door donoren verstrekte middelen worden financiële bijdragen verstrekt aan
die organisaties in Midden- en Oost-Europa waarvan de projecten door de geldgevers zijn
goedgekeurd. De donoren hanteren bij de beoordeling van de aanvragen eigen criteria die
allen vallen onder de brede noemer van kerkopbouw. Een met iedere donor apart
overeengekomen percentage van de door betrokkenen beschikbaar gestelde bedragen is
bestemd voor de financiering van de werkzaamheden van de stichting.
De organisaties die een uitkering ontvangen moeten hun uitgaven verantwoorden aan de
stichting. Het toezicht op de uitkering vindt plaats door de projectmedewerker van de
stichting.
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Bestuurssamenstelling en –beloning. Bestuursleden in alfabetische volgorde zijn de
heren: H. van Bemmelen (penningmeester), G. van Dartel, B. Schols s.s.s., F. Kuster s.s.s.
(secretaris), N. Schreurs (voorzitter) en J. Wortelboer.
De bestuurders ontvangen geen beloning.
Verslag uitgeoefende activiteiten. Op deze site treft u op de tabs onder “Over
Communicantes” informatie aan over enkele projecten welke door de stichting worden
ondersteund, alsmede de jaarverslagen waarin een samenvatting staat van de activiteiten in
een bepaald jaar. Zie pagina http://communicantes.nl/?page_id=28
Balans en Staat van baten en lasten
Balans
(Voor resultaatbestemming)
Vaste Activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

31-12-2016
€
€
984
124.020

31-12-2015
€
€
1.778
206.193

125.004
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

4.655
666.100

207.971
9.299
623.721

670.755
795.759
Passiva
Stichtingskapitaal
Stichtingskapitaal
Algemene reserve
Exploitatieresultaat boekjaar

226.935
268.142
-60.199

226.935
344.021
-75.879
434.878
317.646
43.235
795.759

Langlopende schulden
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Staat van baten en lasten
Baten
Ontvangen voor projecten
Bijdragen projectontwikkeling
Rendement beleggingen
Overige baten

633.020
840.991

2016
€
37.673
12.477
6.506
400

495.077
317.646
28.268
840.991
2015

€

€
38.323
4.681
8.967
2.390

57.056
Lasten
Uitgaven voor projecten
Personeelskosten
Afschrijving materiële vaste activa
Overige exploitatiekosten
Totaal exploitatiekosten
Tekort

37.673
61.681
794
17.107

54.361
49.892
59.544
794
20.010

117.255
-60.199
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€

130.240
-75.879

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
Activiteiten. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het bevorderen van de relaties en
communicatie met de Katholieke Kerk in Midden- en Oost-Europa, uitgaande van het
Evangelie zoals overgeleverd door de Rooms Katholieke Kerk en voorts al hetgeen dat met
het een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin.
Valuta. Alle in dit rapport vermelde bedragen zijn in euro’s weergegeven.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is voor een belangrijk deel opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa. De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
aanschaffingsprijs (verkrijgingprijs of vervaardigingprijs) minus de toegepaste afschrijvingen.
De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische
levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Financiële vaste activa. Onder effecten zijn beleggingen opgenomen, welke gedurende
langere tijd aangehouden zullen worden. De aandelen worden gewaardeerd tegen
beurswaarde of verkrijgingsprijs. Obligaties worden opgenomen tegen aanschaffingskosten
doch niet hoger dan de nominale waarde. De overige financiële vaste activa worden tegen
nominale waarde opgenomen.
Vorderingen en overlopende activa. Vorderingen en overlopende activa worden opgenomen
tegen de nominale waarde zo nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele waardering van vorderingen.
Liquide middelen. Liquide middelen worden opgenomen tegen de nominale waarde.
Langlopende schulden. Langlopende schulden worden opgenomen tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva. Kortlopende schulden en overlopende
passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Het jaarresultaat wordt bepaald door de baten te verminderen met de kosten en andere
lasten over dezelfde periode.
Baten worden aan het verslagjaar toegerekend voor zover zij betrekking hebben op dat jaar
of op voorgaande jaren.
Kosten worden genomen in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Nog verwachte
kosten van het verslagjaar en voorgaande verslagjaren worden voor zover voorzienbaar ten
laste van het verslagjaar gebracht.
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