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LEONARDUS STICHTING 

HENGELO 

Enschede, 20 maart 2018 

In de vergadering van het bestuur van de Leonardus Stichting d.d. 20 maart 2018 heeft het 

bestuur van de stichting de jaarrekening 2017 vastgesteld. 

 

1 DOELSTELLING 

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: “het volgens de leer van de Rooms 

Katholieke Kerk evangeliseren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. 

 

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door: 

 

a. het uitdragen en het verkondigen van het Evangelie in de meest ruime zin; 

b. organiseren en steunen van instellingen op het gebied van vorming en opleiding; 

c. het initiatief nemen tot en het organiseren van cursussen en bijeenkomsten; 

d. het steunen van natuurlijke- en rechtspersonen die in nood verkeren. 

 

Het verwezenlijken van het doel als hiervoor  sub a tot en met d omschreven wordt gerealiseerd 

door geestelijke, zowel als door materiële ondersteuning. 

 

De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Veluwe en 

Twente onder nummer 30160. 

 

In de Beschikking van 20 september 2007 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als 

een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).  

 

Teneinde te voldoen aan de voorwaarden, die gesteld worden om in aanmerking te komen voor 

de status van ANBI, moeten met ingang van 1 januari 2014 gegevens van de stichting, waaronder 

de doelstelling, de namen van de bestuursleden, de activiteiten en de financiële positie worden 

gepubliceerd op de website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van faciliteiten, die worden 

verkregen van ‘Transparante ANBI’.   
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2 ACTIVITEITEN 

In 2017 heeft het nieuwe bestuur met name aandacht besteed aan de vraag voldoen de statuten en 

organisatie (gegeven het huidige governance denken) van de stichting aan de normen van de 

huidige tijd en is de doelstelling nog voldoende relevant. Dit proces zal in 2018 worden afgerond 

met nieuwe statuten, een nieuwe organisatiestructuur en een voorstel voor een bijgewerkte 

doelstelling (de rechtbank zal gevraagd worden deze goed te keuren). 

Tevens is nagegaan of de huidige panden, die in het verleden zijn aangeschaft ten behoeve van de 

activiteiten en huisvesting van de Broeders en Zusters van Sint Jan, mede gezien het vrijkomen 

van deze panden en het ingezette herstel van de onroerend goed markt, kunnen worden 

afgestoten. Dit heeft ertoe geleid, dat besloten is deze panden te verkopen. In 2017 is de hal aan 

de Van Limborchstraat te Enschede verkocht en begin 2018 is de woning aan de Van Heekstraat 

verkocht. 

In 2017 is een regeling met de bewoner van het pand aan de Aamsveenweg getroffen, waarbij is 

overeengekomen, dat hij uiterlijk op 1 augustus 2018 het pand zal hebben verlaten en “schoon” 

zal opleveren. 

 

3 SAMENSTELLING BESTUUR PER 31 DECEMBER 2017 

Per 31 december 2017 bestaat het bestuur uit te volgende personen: 

 

- Th. J Keijzer voorzitter 

- L.A. Keijzer secretaris 

- L.M. Wielens  penningmeester 

 

4 BESTEDINGEN 2017 

Ten laste van de staat van baten en lasten 2017 zijn bestedingen gedaan / besloten tot het 

verstrekken van bijdragen tot een totaal bedrag van € 55.723. Dit bedrag heeft betrekking op de 

volgende projecten: 

 € 

- exploitatie panden Aamsveenweg, Van Heekstraat, Van Limborchstraat 3.117 

- gift aan Johannesstichting 10.000 

- gift aan Radio Maria 10.000 

- gift aan Kerk in Nood 2.500 

- gift aan de Geloofsgemeenschap Sint Lambertus 30.000 

- diverse giften 106 

  _______

 55.723 

  ====== 

In afwachting van verkoop is in 2010 het pand Aamsveenweg te Enschede tijdelijk verhuurd 

(netto maandelijkse aanvangshuur € 200 vermeerderd met € 175 ter dekking van de kosten van 
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gas, water en licht) teneinde het risico van kraken te voorkomen. Per 31 december 2017 bedraagt 

de netto maandhuur € 246,68. 

 

Het bestuur van de Stichting Klein Sion heeft in 2011 een verzoek gedaan voor een jaarlijkse 

bijdrage in de kosten van haar activiteiten ter grootte van de intrestlasten. Uit dien hoofde is voor 

2016 opnieuw een bijdrage in het vooruitzicht gesteld van maximaal € 7.200. Ultimo 2017 is van 

deze stichting nog geen verzoek om een bijdrage voor 2016 en 2017 te ontvangen, ontvangen; 

ook is nog geen verantwoording over deze jaren ontvangen, waaruit is vast te stellen of deze 

bijdrage moet worden verstrekt. Ten laste van de staat van baten en lasten 2017 is dan ook geen 

te betalen post opgenomen. Het bestuur van de stichting zal zich beraden over het intrekken van 

de toezegging. 

 

In 2016 is positief beslist op een verzoek van de Broeders van St. Jan om hun activiteiten voor 

jongeren te ondersteunen, waaronder jongerenkampen en wel tot een bedrag van maximaal 

€ 10.000 per jaar. Deze toezegging is gedaan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en is afhankelijk 

van de werkelijk gemaakte kosten verminderd met de van de deelnemers ontvangen bijdragen. In 

2017 is aan de hand van de verstrekte financiële informatie over 2016 een bijdrage, welke 

betrekking heeft op 2016 uitgekeerd. Gezien de over 2016 verstrekte verantwoording is in 

afwachting van de verantwoording over 2017  ten laste van de staat van baten en lasten 2017 per 

31 december 2017 rekening gehouden met een maximale bijdrage van € 10.000. 

 

In 2015 is besloten om met ingang van 2015 gedurende een periode van vijf jaren Radio Maria te 

ondersteunen en wel voor een bedrag van € 10.000 per jaar. Per 31 december 2017 is uit hoofde 

van deze toezegging een verplichting groot € 10.000 opgenomen, welke bedrag ten laste van 

2017 is gebracht. Radio Maria heeft in 2017 geen verzoek gedaan de toezegging gestand te doen 

en te betalen.  

 

In 2015 heeft het bestuur besloten om in 2016 en 2017 een bijdrage te verstrekken aan de 

Geloofsgemeenschap Sint Lambertus van maximaal € 15.000 per jaar afhankelijk van het 

negatieve resultaat, dat deze geloofsgemeenschap in dat jaar heeft behaald (c.q. de Parochie De 

Goede Herder, waarvan zij deel uitmaakt). Externe omstandigheden hebben geleid tot het per 

abuis niet opnemen van de verplichting per eind 2016. Ten laste van de staat van baten en lasten 

2017 is als gevolg hiervan in totaal € 30.000 gebracht, welk bedrag per 31 december 2017 als te 

betalen post is opgenomen. De bijdrage over 2016 is in februari 2018 betaald.   
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5 GIFTEN 2017 

In 2017 zijn evenals in 2016 geen giften ontvangen. Het is de bedoeling dat in de toekomst een 

actief fondsen wervingsbeleid wordt gevoerd. 

 

 

Enschede, 20 maart 2018 

 

 

w.g. Th.J. Keijzer voorzitter 

 

 

w.g. L.A. Keijzer secretaris 

  

 

w.g. L.M. Wielens penningmeester 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2017 
 (na resultaatbestemming) 

 

 

A c t i v a  

 

 2017 2016 

 € € 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 244.386 318.575 

 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 3.112 10.362 

 

Liquide middelen 1.041.465 938.552 

   __________ __________ 

   1.288.962 1.267.489 

   ========= ========= 

 

 

P a s s i v a  

 

 2017 2016 

 € € 

Eigen vermogen 1.137.997 1.130.207 

 

Voorzieningen 

- groot onderhoud 81.265 90.633 

 

Kortlopende schulden 69.700 24.700 

   __________ ___________ 

   1.288.962 1.267.489 

   ========= ========== 
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 

 

 2017  2016 
         

 Realisatie Begroot  Realisatie 

 € €  € 

Baten 

Giften  - -  - 

Huuropbrengsten 7.881 17.000  16.284 

Rentebaten  3.254 5.000  6.786 
         

   11.135 22.000  23.070 

 

Lasten 

Kosten  1.282 200  246 

Bestedingen 55.723 41.000  35.735 

Afschrijvingen 12.000 17.000  17.000 

Dotatie voorziening groot onderhoud 2.500 10.000  10.000 

Bijzondere baten en lasten (46.211) -  - 
    ---------------------------     

Som der lasten 25.294 68.200  62.981 
         

Resultaat (14.159) (43.200)  (39.911) 

   ======== ========  ======== 

 

Waarvan ten laste van het  

Eigen vermogen 14.159 43.200  39.911 

   ======== ========  ======== 
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3. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

3.1  ALGEMEEN 

Activiteiten 

Volgens artikel 2 van de statuten heeft de stichting ten doel: “het volgens de leer van de Rooms 

Katholieke Kerk evangeliseren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings 

verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”. 

 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Veluwe en 

Twente onder nummer 30160. 

 

In de Beschikking van 20 september 2007 heeft de Belastingdienst de stichting aangemerkt als 

een “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI).  

 

3.2  STELSELWIJZIGING EN FOUTHERSTEL 

Mede aan de hand van de in december 2017 uitgebrachte RJ-Uiting 2017-13: ‘Ontwerp-richtlijn 

640 (en RJk C1 (Kleine)) Organisaties-zonder- winststreven en Ontwerp-richtlijn 650 (en RJk C2 

(Kleine)) Fondsenwervende organisaties’ is nagegaan of tot en met de jaarrekening 2016 op 

voldoende wijze invulling is gegeven aan hetgeen in RJ 640 is opgenomen. Ook is besloten 

gebruik te maken van de faciliteiten, die zijn opgenomen in RJk C1. 

Dit heeft ertoe geleid dat de gelden, die in het verleden van de geldgevers zijn ontvangen 

teneinde invulling te geven aan de realisering van de doelstelling van de stichting en die als 

voorziening waren opgenomen, moeten worden opgenomen als eigen vermogen. 

 

Onder het eigen vermogen worden o.a. gerangschikt:  

- Statutaire reserves; 

- Bestemmingsfondsen; 

- Bestemmingsreserves; 

- Overige (vrije) reserves. 

 

Volgens de statuten is geen sprake van reserves met een beperkte bestedingsmogelijkheid. Dit 

betekent dat van statutaire reserves geen sprake is. 

 

Er zijn geen gelden ontvangen, waarvan de bestedingsmogelijkheid beperkter is dan de 

doelstelling van de stichting. Dit betekent dat onder het eigen vermogen geen 

bestemmingsfondsen zijn opgenomen. 
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Ook heeft het bestuur van de stichting (in het verleden) geen beperking in de 

bestedingsmogelijkheid van het eigen vermogen aangebracht. Gevolg hiervan is dat onder het 

eigen vermogen geen bestemmingsreserve is opgenomen. 

 

Onder de overige (vrije) reserve zijn opgenomen, het totaal bedrag van het saldo van de baten en 

lasten en waarover het bestuur zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kan 

beschikken.  

 

In de balans per 1 januari 2016 zijn de aanpassingen, die voortvloeien uit hetgeen hiervoor is 

beschreven, zichtbaar verwerkt. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor de 

exploitatierekeningen 2016 en 2017. 

 

3.3 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

RJ 640 Organisaties zonder winststreven en RJk C1 

Teneinde aan de gebruikers van de jaarrekening een goed inzicht te geven, wordt de jaarrekening 

opgesteld uitgaande van de bepalingen, die voor organisaties zonder winststreven zijn 

opgenomen in hoofdstuk 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Bovendien is gebruik 

gemaakt van hetgeen is opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor micro 

kleine rechtspersonen. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

De hieronder opgenomen grond met opstallen is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd 

met de lineair berekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de verwachte economische 

levensduur. Op de grond wordt niet afgeschreven. 

 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële 

waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Na eerste 

verwerking worden zij gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens 

oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Voorzieningen 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Schulden op korte en lange termijn 

 

Schulden op korte en lange termijn worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 

waarde en na eerste verwerking tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 

nominale waarde. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

 

Rentebaten 

De rentebaten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente. 

 

Bestedingen 

De in 2017 betaalde c.q. toegezegde bijdragen bedragen zijn ten laste van 2017 gebracht (2016: 

idem). 
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3.4  TOELICHTING OP DE BALANS 

 

 

Materiële vaste activa 

 

Hieronder zijn per 31 december 2017 opgenomen: 

- het perceel grond met opstallen aan de Aamsveenweg te Enschede, 

- het perceel grond met opstallen aan de Van Heekstraat te Enschede. 

 

Het volgende verloopoverzicht kan worden gegeven: 

 

    Aamsveens- Van Heekstr Totaal 

    wegVan Limborchstr 
       

  € € € 

Boekwaarde per 1 januari 2017  190.385 128.190 318.575 

Investeringen 2017  - - - 

Desinvesteringen 2017  - (62.189) (62.189) 

Afschrijvingen 2017  (8.000) (4.000) (12.000) 
       

Boekwaarde per 31 december 2016  182.385 62.001 244.386 
       

 

Aanschafwaarde per 31 december 2016  467.465 277.763 745.228 

Af: aanschafwaarde Van Limborchstraat  - (124.790) (124.790) 
      _ 

Aanschafwaarde per 31 december 2017  467.465 152.973 620.438 

Cumulatieve afschrijvingen per  

31 december 2017  285.080 90.972 376.052 
      _ 

Boekwaarde per 31 december 2017  190.385 62.001 244.386 
       

 

De verzekerde waarde van de panden bedraagt per 31 december 2017 in totaal € 722.000. 

 

De waarde voor de onroerende zaakbelasting van de panden per 31 december 2017 bedraagt in 

totaal € 750.000 (afgerond).  

 

Op de verkoop van het pand Van Limborchstraat is na aftrek van het verkoopklaar maken van het 

pand en de verkoopkosten een boekwinst behaald van € 75.934, welk bedrag ten gunste van de 

exploitatierekening 2017 is gebracht. 
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Vorderingen en overlopende activa 

 

Het hieronder per 31 december 2017 opgenomen bedrag heeft betrekking op te ontvangen rente. 

 

Liquide middelen 

 

Over de liquide middelen kan direct worden beschikt. 

 

Eigen vermogen 

 

Hieronder zijn opgenomen: 

 2017 2016 

  €  € 

Eigen vermogen per 1 januari voor stelselwijziging en  

foutherstel                25.625 

Bij: voorziening algemeen                  1.166.442 

    ___________ 

Eigen vermogen per 1 januari na stelselwijziging en 

foutherstel          1.151.156      1.192.067 

Uit resultaatbestemming            (14.159)          (39.911) 

   __________ ___________ 

Eigen vermogen per 31 december       1.136.997       1.152.156 

   ========= ========== 

Het eigen vermogen bestaat uit: 

Statutaire reserves           -       - 

Bestemmingsfondsen          -       - 

Bestemmingsreserves          -              - 

Overige (vrije) reserves          1.136.997       1.151.156 

   ========= ========== 

Voorzieningen 

 

Algemeen 

 2017 2016 

  €  € 

Voorziening per 1 januari               1.166.442 

Af: naar eigen vermogen in verband met stelselwijziging 

en foutherstel                      1.166.442 

    ___________ 

Voorziening per 1 januari en 31 december na  

Stelselwijziging en foutherstel              -       - 

   ========= ========== 
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Groot onderhoud 

Deze voorziening wordt gevormd in verband met in de komende jaren aan de in exploitatie 

genomen panden te verwachten onderhoudskosten. Tot en met 2016 is jaarlijks € 10.000 aan de 

voorziening gedoteerd (€ 7.500 ten behoeve van de panden Van Heekstraat/Van Limborgstraat en 

€ 2.500 ten behoeve van het pand Aamsveenweg). Ten laste van 2017 is € 2.500 aan de 

voorziening gedoteerd ( ten behoeve van het pand Aamsveenweg)  Ten laste van de voorziening 

is in 2017 € 11.866 aan bestedingen gebracht (2016: € nihil). Per 31 december 2017 bedraagt de 

voorziening € 81.265. 

 

Kortlopende schulden 

 

Hieronder zijn opgenomen: 

 31-12-2017 31-12-2016 

  €  € 

Bijdrage Radio Maria  10.000   10.000 

Bijdrage Klein Sion  7.200   7.200 

Bijdrage Opus Dei Twente  7.500   7.500 

Bijdrage Geloofsgemeenschap Sint Lambertus  30.000   - 

Afkoopsom  15.000    - 

   __________ ___________ 

   69.700 14.700 

   ========= ========== 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

 

In 2015 is besloten om met ingang van 2015 gedurende een periode van vijf jaren Radio Maria te 

ondersteunen en wel voor een bedrag van € 10.000 per jaar. 

 

In 2016 is positief beslist op een verzoek van de Broeders van St. Jan om hun activiteiten voor 

jongeren te ondersteunen, waaronder jongerenkampen en wel tot een bedrag van maximaal 

€ 10.000 per jaar. Deze toezegging is gedaan voor de jaren 2016 tot en met 2020 en is afhankelijk 

van de werkelijk gemaakte kosten verminderd met de van de deelnemers ontvangen bijdragen.  

 

In 2015 is besloten om de Geloofsgemeenschap Sint Lambertus voor de jaren 2016 en 2017 te 

ondersteunen met een maximum van € 15,000 per jaar (afhankelijk van het geleden verlies). 

Begin 2018 is de bijdrage 2016 betaald na een verzoek door de stichting om een reactie. Voor 

2017 heeft de stichting nadere gegevens gevraagd; een overleg is toegezegd door de 

Geloofsgemeenschap. De stichting heeft begin 2018 aangegeven de ondersteuning niet te 

verlengen voor jaren na 2017 tenzij er zicht is op een verandering waardoor de gift doelmatig 

blijft. 

 



Bijlage 3.4 (vervolg) 

 

 -13-  

Gebeurtenissen na balansdatum 

 

In 2018 is het pand aan de Van Heekstraat verkocht voor een bedrag van € 165.000.
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3.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Huuropbrengsten 

 

Ten opzichte van de begroting zijn de huuropbrengsten in 2017 aanzienlijk achter gebleven. Dit 

is veroorzaakt doordat de huurders van de panden Van Limborchstraat / Van Heekstraat in 

verband met hun faillissement hun huurverplichtingen niet zijn nagekomen. Dit heeft geleid tot 

een huurderving van ongeveer € 10.000 (vijf maanden huur Van Heekstraat, dit is € 3.500 en tien 

maanden huur Van Limborchstraat, dit is € 10.000 verminderd  met een deelbetaling). 

 

Rentebaten 

 

Als gevolg van een onvoorziene daling van de rentevergoeding op banktegoeden zijn de 

rentebaten ten opzichte van de begroting lager uitgekomen. 

 

Afschrijvingen 

 

In verband met de verkoop van het pand aan de Van Limborchstraat zijn de afschrijvingen in 

2017 lager dan begroot. In de begroting 2017 is geen rekening gehouden met de verkoop van de 

panden. 

 

Dotatie voorziening groot onderhoud 

 

In de begroting 2017 is uitgegaan van de gebruikelijke dotatie voor in de toekomst uit te voeren 

groot onderhoud. In verband met de in 2017 en inmiddels in 2018 verkochte panden en de 

omvang van de voorziening groot onderhoud is in 2017 alleen een voorziening gevormd voor het 

pand aan de Aamsveenweg. Gezien de omvang van de voorziening ultimo 2017 (ruim € 83.000) 

is de verwachting, dat hiervan een (aanzienlijk) deel ten gunste van de exploitatierekening 2018 

zal worden gebracht. 
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Bestedingen 

 

Ten laste van de staat van baten en lasten 2017 zijn bestedingen gedaan tot een totaal bedrag van 

€ 55.723. Dit bedrag heeft betrekking op de volgende projecten: 

 € 

- exploitatie panden Aamsveenweg, Van Heekstraat, Van Limborgstraat 3.117 

- giften aan de Geloofsgemeenschap van de Sint Lambertus 30.000 

- gift aan Johannesstichting 10.000 

- gift aan Radio Maria 10.000 

- gift aan Kerk in Nood 2.500 

- diverse giften 106 

  _______

 55.723 

  ====== 

 

Ten laste van de staat van baten en lasten 2016 zijn bestedingen gedaan tot een totaal bedrag van 

€ 35.735. Dit bedrag heeft betrekking op de volgende projecten: 

 € 

- exploitatie panden Aamsveenweg, Van Heekstraat, Van Limborgstraat 3.339 

- giften aan Kerk in Nood 5.000 

- gift Klein Sion 7.200 

- giften Radio Maria 20.000 

- diverse giften 196 

  _______

 35.735 

  ====== 

Bijzondere baten en lasten 

 

Ten gunste van de staat van baten en lasten 2017 is per saldo een bedrag aan bijzondere baten en 

lasten gebracht van € 46.211. Dit bedrag bestaat uit: 

 € 

- boekwinst verkoop pand Van Limborchstraat 75.934 

- afkoopsom Aamsveenweg (15.000) 

- kosten reorganisatie / aanpassen statuten (10.713) 

- afgeboekte vordering per 1 januari 2017 te ontvangen huur (4.010) 

  _______ 

- Per saldo bate 46.211 

  ====== 

 

 

 


