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Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het doorgeven en bezield houden van de Augustijnse spiritualiteit.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bruggen te slaan tussen organisaties,
groepen en personen die zich verbonden voelen met Augustinus om vervolgens elkaar te inspireren,
te bemoedigen vanuit deze gemeenschappelijke inspiratiebron.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen.
-

voorzitter: de heer B.J.M. van Gaart
secretaris / penningmeester: mevrouw A.M. Pacilly
algemene leden: de heer H.C. Lamboo, de heer J.H.M. Koopmans,
mevr. M. A.J. Raassen en de heer F.H.P. M. van Roermund.

Verslag uitgeoefende activiteiten
•
•

•
•

Verspreiding digitale nieuwsbrief: in 2019 3 x verschenen en verzonden naar de aangemelde
deelnemers / emailadressen
Organisatie van de ontmoetingsdag ‘Geloofsgemeenschap is ‘Groeien aan elkaar’.
met als inleider Pierre Paul Walraet osc en Henk Trimbach, gehouden op 7 december in
Nijmegen, met 52 deelnemers.
De dag vond plaats in samenwerking met Stadsklooster Mariken en Kapelgemeenschap Ter Linde.
Ontwikkeling van een folder voor het Augustijns Verband
Beheer van website en Facebook-pagina voor het Augustijns Verband
.

Financiële verantwoording
VERMOGEN

start 1 januari 2018

€

exploitatieresultaat

1.319,18
+ € 1.735,96

vermogen 31 dec 2018

€ 3.055,14

EXPLOITATIE

kosten
Structurele bedrijfsvoeringskosten
- Hosting website
- Triodos
- Bestuurskosten*

Activiteiten
- kosten ontmoetingsdag
- ontwer = productie folder
Totaal kosten

€
81,66
€ 107,39
€ 00,00

€ 528,26
€ 34,85
€ 752,16

baten
- Donaties ordes en congregaties
Inkomsten uit activiteiten
- entree-gelden ontmoetingsdag
- verkoop brochures ‘Augustinus aan het woord ’

*

€ 1000,00
€ 735,00
€ 753,12

Totaal baten

€ 2.488.12

Saldo kosten / baten

€ 1735,96

Zoals statutair is vastgelegd, ontvangen bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden.

