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1. Inleiding
"Gewoonlijk [...] zoeken we onze consistentie [...] in wat we doen of in wat
we hebben, wat hetzelfde is. Zo heeft ons leven nooit dat gevoel, die ervaring
van volle zekerheid, die het woord 'vrede' aangeeft, die zekerheid en die
volheid [...], die volle zekerheid, [...] zonder welke er geen vrede is [...], er
geen vreugde is. Hooguit scheppen we een zeker behagen in wat we doen of
in wat we zijn. En deze stukjes behagen in wat we doen of in wat we zijn,
brengen geen enkele blijdschap en geen enkele vreugde, geen enkel gevoel
van zekere volheid, geen enkele zekerheid en geen enkele volheid". Dàt lopen
we mis! "De zekerheid is iets wat ons overkomen is, in ons gebeurd is, in ons
is binnengaan, dat we ontmoet hebben: [...] de consistentie van onze persoon
[...] [is] iets wat ons gebeurd is [...], 'Iemand is ons gebeurd'. [...] 'Ikzelf leef
niet meer, Christus is het die leeft in mij'."
(L. Giussani, La familiarità con Cristo [De vertrouwdheid met Christus], pp.
25-26)
Stichting Levende mens ondersteunt de Rooms-Katholieke beweging Gemeenschap en
Bevrijding (Comunione e Liberazione in het Italiaans, hierna ‘CL’) in Nederland. Dit
jaaroverzicht geeft inzicht in de wijze waarop de stichting deze ondersteuning vorm heeft
gegeven bij concrete evenementen en bijeenkomsten van CL, gevolgd door een financiële
verantwoording.

2. Activiteiten
De stichting ondersteunt CL bij vier jaarlijks terugkerende evenementen die ook in dit
verslagjaar hebben plaatsgevonden (punt 2.1) en middels een aantal overige activiteiten
(punt 2.2).
2.1. Activiteiten bij vier jaarlijks terugkerende CL evenementen
Bijeenkomst met Julián Carrón
Het secretariaat van CL in het Verenigd Koninkrijk organiseerde zoals elk jaar in januari
een bijeenkomst voor personen uit West-Europa om in de regio van Londen de voorzitter
van de Fraterniteit van CL, Julián Carrón, te kunnen ontmoeten. In 2014 namen vanuit
Nederland 25 personen deel.
De stichting coördineerde de gemeenschappelijke betaling voor de aanmeldingen
vanuit Nederland teneinde deelname te vergemakkelijken.
Geestelijke oefeningen
De jaarlijkse geestelijke oefeningen werden in mei voor de tweede keer in Nederland
gehouden. In 2014 hebben 33 volwassenen deelgenomen.
De stichting coördineerde de gemeenschappelijke betaling aan de gastlocatie in
Helvoirt.
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Gemeenschappelijke vakantie
Het thema van de CL vakantie was dit jaar "De werkelijkheid intens beleven". De
vakantie vond in juli wederom in Duitsland plaats. In 2014 namen 109 personen deel.
Het gezelschap bestond voor meer dan een derde uit kinderen.
De stichting organiseerde de individuele betalingen aan de gastlocatie.
Opening van het jaar
De jaarlijkse startbijeenkomst (na de zomervakantie) vond in oktober plaats in Leiden.
Hierbij waren ongeveer 70 volwassenen (en 15 kinderen) aanwezig.
De stichting nam de kosten voor de huur van de zaal voor haar rekening.
2.2. Overige activiteiten bij CL evenementen
Caritas
Zoals elk jaar verleende de stichting in 2014 geldelijke ondersteuning aan enkele
personen om deel te kunnen nemen aan de in punt 2.1 genoemde CL evenementen.
Bijeenkomsten
Voor verschillende (overige) bijeenkomsten die Gemeenschap en Bevrijding organiseert,
neemt de stichting incidentele kosten op zich. In 2014 ging het onder meer om
apparatuur en drukwerk (zie ook hierna, punt 3.1).
Website en posters
De stichting financierde in 2014 zoals in voorgaande jaren de website van de beweging
Gemeenschap en Bevrijding: www.clnederland.org. Daarnaast werden zoals in eerdere
verslagjaren de betalingen gecoordineerd voor de CL posters voor Pasen en Kerstmis.
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3. Financiële verantwoording
3.1. Staat van baten en lasten
BATEN
Betalingen voor geestelijke oefeningen,
vakantie en bijeenkomst met Carrón
Donaties
Inkomsten van publicaties, boeken en posters
Rente
Totaal baten
LASTEN
Uitgaven voor geestelijke oefeningen, vakantie,
jaaropening en bijeenkomst met Carrón
Ondersteuning van personen voor deelname
aan andere evenementen (caritas)
Overige hulp aan behoeftigen
Reiskosten voor bijeenkomsten
Apparatuur en materialen voor evenementen
Kosten publicaties en posters
Bankkosten, KvK, website
Gift aan de Fraterniteit van CL
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

2014

2013

2012

27.529,83

25.931,92

21.612,00

5.518,44
446,97
133,35

8.155,40
504,55
95,14

5.056,90
1.537,04
70,58

33.628,59

34.687,01

28.276,52

28.917,83

27.272,39

22.179,00

570,06

234,30

200,00

976,79
71,79
1.020,96
170,93
1.200,00

1.138,25
256,46
210,54
152,75

32.928,36
700,23

29.264,69
5.422,32

27.220,58
1.055,94

2014
811,49
8.090,95
0
3.380,50

2013
1.256,64
6.527,03
356,05
3.511,00

2012
855,32
1.553,58
831,05
3.002,40

12.282,94

11.650,72

6242,35

12.282,94
-

11.570,21
80,51

6.191,08
51,27

12.282,94

11.650,72

6242,35

1.507,50
420,00
2.842,02
72,06
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3.2. Balans
ACTIVA
ABN AMRO rekening courant
MoneYou spaarrekening
Liquide middelen
Vooruitbetalingen evenementen 2015
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

3.3. Toelichting
Betalingen geestelijke oefeningen, vakantie, jaaropening, bijeenkomst Carrón
Voor de bijeenkomst met Julián Carrón, de geestelijke oefeningen en de vakantie zijn de
inkomsten en uitgaven elk jaar in balans, op koersschommelingen na. De stichting
fungeert voor deze CL evenementen feitelijk enkel als een 'doorgeefluik'. Het saldo aan
baten en lasten voor deze bijeenkomsten is telkens vrijwel nihil. Dit verslagjaar is dit
evenals in 2013 ongeveer 5% negatief ten opzichte van de inkomsten, m.n. door
tijdelijke extra zaalhuur van overige bijeenkomsten.
Er zijn onder meer reiskosten betaald voor een Italiaanse gastspreker voor de
vakantie in Duitsland.
Voor de opening van het jaar staan geen betalingen tegenover de uitgaven.
Ten slotte staan de betalingen en uitgaven voor de bijeenkomst met Julián Carrón begin
januari 2015 op de staat van baten en lasten voor 2014.
Publicaties, boeken en posters
De posters voor Pasen en Kerstmis zijn betaald en uitgereikt aan belangstellenden
waarvoor vergoedingen ter hoogte van de kostprijs zijn ontvangen. De uitgaven en
inkomsten hiervoor bedragen doorgaans rond de 200 euro, zo ook in 2014. Voor de
Kerstposters van 2013 staan deze bedragen in het verslag van 2014 in verband met de
timing van declaraties en verkopen. Voor de Kerstposters van 2014 zullen de bedragen
weer op het verslag over 2015 komen te staan
Het grootste deel van de extra uitgaven voor dit verslagjaar bestaan uit een
bijdrage aan (door aankoop van een verplicht aantal af te nemen exemplaren voor) de
publicatie van het boek De boodschap aan Maria, geschreven door Paul Claudel en
uitgegeven via www.betsaida.org. Luigi Giussani schreef over dit boek: "objectief
beschouwd één van de grootste werken die in de twintigste eeuw geschreven zijn."
Donaties
De stichting ontvangt een aantal reguliere giften van personen die deelnemen aan de
beweging. Wie tot de beweging behoort, stelt zich ten doel maandelijks een vrij bepaald
geldbedrag te storten, het zogenaamde ‘gemeenschappelijke fonds’. De hoeveelheid die
eenieder stort is niet van belang, maar de ernst waarmee men trouw blijft aan de op zich
genomen verplichting.
Zelf heeft de stichting dit jaar ook een gift gedaan aan de Fraterniteit van
Gemeenschap en Bevrijding. Deze kerkelijk erkende vereniging heeft in Italië een status
vergelijkbaar met die van een algemeen nut beogende instelling. De Fraterniteit is net als
de stichting ontstaan binnen de beweging van Gemeenschap en Bevrijding. Het doel van
de Fraterniteit en de stichting komen grotendeels met elkaar overeen.
Reiskosten
Verspreid over het land vinden reguliere bijeenkomsten plaats ('school van de
gemeenschap'). De daarmee samenhangende reiskosten vallen lager uit dan het vorige
jaar.
Adres:

E-mail:
Website:

Stichting Levende mens
Anne Frankweg 30
2331 GN Leiden
ppvanderlee@gmail.com
www.clnederland.org/stichting-levende-mens
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