Missie met Rede
Beleidsplan Stichting Vrienden van Siberië
O omnes sitientes, venite ad aquas,
et qui non habetis argentum prosperate, emite
et comedite, venite, emite absque argento
et absque ulla commutatione, vinum et lac
Жаждущие! идите все к водам;
даже и вы, у которых нет серебра, идите,
покупайте и ешьте; идите, покупайте
без серебра и без платы вино и молоко.
O alle gij dorstigen, komt tot de wateren;
ook gij, die geen geld hebt; komt, koopt en eet;
ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn
en melk!
Is 55,1

Doel
Doel van de stichting is “fondsen te werven voor de ondersteuning van de missie van de leden
van de Priesterbroederschap van de Missionarissen van Sint Carolus Borromeus en van
andere rooms-katholieke missionarissen in Rusland en in andere ontkerstende landen, om bij
te dragen in de kosten van hun levensonderhoud en aan de overige dagelijkse en
buitengewone uitgaven voor hun pastorale, educatieve, charitatieve en culturele werk”.
De Nederlander Michiel Peeters, priester van genoemde Broederschap, was van juli 2007 tot
en met juli 2011 werkzaam in Novosibirsk en de oblast of provincie waarvan deze stad de
hoofdplaats is. Hij werkte er als studentenpastor aan de universiteit en daarnaast als assistent
in de parochie die het zuiden van genoemde oblast beslaat. In dit gebied ter grootte van de
Benelux hebben de priesters van de Broederschap nog altijd de pastorale zorg voor verspreid
wonende katholieke families, grotendeels zgn. Wolga-Duitsers en Litouwers. Beide groepen
zijn onder Stalin gedeporteerd naar Siberië.
Sinds augustus 2011 is de Priesterbroederschap tevens in Nederland werkzaam. Voor dit werk
zijn deze missionarissen aangewezen op giften.

Organisatie
De stchting is bij notariële akte opgericht op 7 maart 2007 bij notaris mr. P. Reijenga te ’sHeerenberg. Het bestuur bestaat dan uit W.L.P.M. Peeters, A.H.C. Peeters-Wijkhuizen en
B.A.M. Ratti-Peeters. Op 22 december 2007 worden alle bestuursleden gewisseld. Het
bestuur wordt nu gevormd door:
 mr. M. Steijsel
voorzitter
 mr.dr. P.P. van der Lee secretaris
 dhr. Th. de Roo
penningmeester
Daarnaast zijn er vrijwilligers die de stichting ondersteunen (bijv. bij de (eerdere) opzet van
de website). De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
17203487. Het fiscaal nummer is 817711776.

Werkzaamheden
De stichting richt zich op charitatief werk door bekendmaking en ondersteuning van de missie
in met name Rusland. Daartoe worden fondsen geworven en het vermogen beheerd.
Daarnaast verspreidt bestuur informatie van de Priesterbroederschap van de Missionarissen
van Sint Carolus Borromeus. Van 2007-2011 betrof dit in het bijzonder de rondzendbrieven
van Michiel Peeters die ongeveer elk kwartaal werden verstuurd.

Fondsenwerving
De stichting beoogt met name werving van giften van particulieren (eenmalige giften of
donateurs).
Giften kunnen worden overgemaakt naar de Rabobank, t.n.v. Stichting Vrienden van Siberië
te ’s-Hertogenbosch:
IBAN: NL23RABO0118121197
BIC: RABONL2U
Stichting Vrienden van Siberië is sinds 1 januari 2008 aangemerkt als een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de door u aan onze stichting gedane giften in
beginsel in aanmerking komen voor belastingaftrek over het jaar waarin u deze giften hebt
gedaan. De stichting hoeft ook geen recht van successie of recht van schenking meer te
betalen over ontvangen erfenissen en schenkingen. Zie voor meer informatie de website van
de belastingdienst.

Vermogensbeheer
Het vermogen is ondergebracht op een rekening bij de Rabobank. De stichting heeft geen
schulden. De penningmeester beheert deze rekening in nauw overleg met de andere
bestuursleden. De stichting laat jaarlijks een summiere balans en exploitatierekening maken
door R. Coppens Administratie en Fiscale Advisering B.V.

Besteding vermogen




Onkostenvergoedingen bestuursleden (reiskostenvergoeding, postzegels, e.d.);
Kosten voor website;
Kosten voor levensonderhoud van missionarissen van de Priesterbroederschap van de
Missionarissen van Sint Carolus Borromeus;
 Dagelijkse en buitengewone uitgaven voor pastorale, educatieve, charitatieve en culturele
werk.
Vanaf 2011 betreffen de bestedingen vooral de missie in Nederland. Concreet gaat het met
name om reiskostenvergoedingen voor de Broederschap die contacten onderhoudt met
verschillende gemeenschappen verspreid over Nederland.

Beloningsbeleid
De stichting geeft bestuursleden geen vacantiegelden en alleen zeer sporadische
onkostenvergoedingen. Verder worden geen kosten voorzien voor fondsenwerving.

Adressen
Het postadres van de stichting is:
Stichting Vrienden van Siberië
t.a.v. P.P. van der Lee
Anne Frankweg 575
2331 GN Leiden
De stichting is statutair gevestigd op:
Buys Ballotweg 29
5223 GH ’s-Hertogenbosch
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