
Door Stichting te publiceren gegevens in kader ANBI-transparantie 

A:  Naam Stichting Stichting Leerhuis Westerhelling 
      RSIN/Fiscaal nummer 8572.38.206 
      Contactgegevens Sophiaweg 4, 6523NJ, Nijmegen 

024-3607409 
leerhuiswesterhelling@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 de Stichting is 
geregeld in het rechtspositiereglement  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 2019 van de Stichting Leerhuis 
Westerhelling. 

G:  Voorgenomen bestedingen De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als 
regel nauw aan bij de rekeningen over het 
voorgaande jaar.  
De voorgenomen bestedingen voor het 



komende jaar (2020) wijken in totaliteit 
nauwelijks af van de bestedingen van het 
verslagjaar (2019), zie onder H. 
De Covid-19 uitbraak en de maatregelen die door 
diverse overheden naar aanleiding daarvan zijn 
genomen om het virus in te perken, hebben al 
negatieve gevolgen gehad voor de activiteiten 
van Stichting Leerhuis Westerhelling. Naast de 
reeds bekende effecten leidt de macro 
economische onzekerheid tot verstoring van de 
economische activiteit en is het onbekend wat de 
eventuele gevolgen op lange termijn voor de 
activiteiten van de Stichting zijn. De schaal en 
duur van deze pandemie blijven onzeker en 
zullen vermoedelijk naar verwachting verdere 
gevolgen hebben voor de activiteiten. 
De belangrijkste risico’s die voortvloeien uit de 
huidige ontstane situatie inzake Covid-19 zijn: 

- De impact op de projecten. 
- De mate van overheidssteun. 

 
Ondertussen is per 04.06.2020 bekend dat de 
Stichting een tegemoetkoming in omzetverlies 
ontvangt van 12.990,- euro. 

H:  Balans en staat van baten en lasten met     
toelichting 

In bijlagen zijn opgenomen de balans per 31 
december 2019 en de staat van baten en lasten 
over 2019. In beide overzichten zijn ook de 
vergelijkende cijfers over 2018 opgenomen. 
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. Door de Stichting Leerhuis 
Westerhelling worden de ontvangsten en 
bestedingen toegerekend aan dertien 
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 2019 van de 
Stichting. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Balans per 31 december 2019 (na resultaatverdeling) Stichting Leerhuis Westerhelling 
 
 
  2019 2018 
  

  

 Ref. € € € € 
      
Financiële vaste activa      
Rekening courant CFMN 3  18.740  18.740 
      
Diverse overlopende activa 4  1.108  1.070 
      
Liquide middelen      
Kas en banken, rekeningen-      
courant 5 81.891  11.194  
  

 
 

 
 

   81.891  11.194 
      
   

     
 

     

   101.739  31.004 
   

 

 

 

 
 

  2019 2018 
  

  

 Ref. € € € € 
      
Algemene reserve 6  70.774  4.415 
      
      
Schulden op korte termijn 7  30.965  26.589 
      
      
      
      
      
      
      
   

 
 

 

   101.739  31.004 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Baten en Lasten Stichting Leerhuis Westerhelling 
 
 
  Begroting Exploitatie 
  

  

  2019 2019 2018 
  

   

BATEN Ref. € € € 
Bestuur SLW 10 102.000 190.746 102.000 
Stiltehuis 11 18.300 25.224 18.870 
Huis van Aandacht 12 800 1.830 860 
Een Reis naar Binnen 13 1.500 1.110 1.355 
Leerjaar Spiritualiteit 14 1.000 4.335 568 
Aandachtig op weg 15 0 1.353 0 
Rond het Haardvuur 16 100 215 170 
Bibliodrama 18 50 75 43 
Reis l’Hermitage 19 2.500 0 0 
Stille dagen 35+ 23 0 5.850 0 
  

   

Totaal baten  126.250 230.738 123.866 

  
   

LASTEN     
Bestuur SLW 10 34.300 9.493 6.563 
Stiltehuis 11 42.450 53.540 44.304 
Huis van Aandacht 12 1.600 13.255 3.614 
Een Reis naar Binnen 13 44.500 49.823 46.431 
Leerjaar Spiritualiteit 14 9.770 9.477 7.905 
Aandachtig op weg 15 9.900 3.471 9.418 
Rond het Haardvuur 16 100 743 835 
Meditatieavond 17 2.250 53 2.363 
Bibliodrama 18 2.550 3.629 2.925 
Reis l’Hermitage 19 3.800 0 0 
Kerngroep 20 3.750 2.201 3.088 
Studie en verdieping 21 2.930 1.695 2.562 
Algemeen/diversen 22 9.550 7.336 9.139 
Stille dagen 35+ 23 0 5.461 0 
Verder op Weg 24 0 2.429 0 
Champagnatdag 25 0 1.773 0 
  

   

Totaal lasten  167.450 164.379 139.147 
  

   

  
 (110.000) (110.000) 

Nadelig/voordelig resultaat  (41.200) 66.359 (15.281) 
  

 (110.000) (110.000) 

Resultaatverdeling     
Ten laste/gunste van Algemene reserve  (41.200) 66.359 (15.281) 
  

   

  (41.200) 66.359 (15.281) 
  

   

 
 
 
 


