Jaarverslag
Stichting Levende mens 2012
De imperator richtte zich tot de christenen en sprak:
“Zonderlinge mensen!… Zegt mij nu zelf, christenen die verlaten
zijt door de meerderheid van uw broeders en leiders, wàt is u
het dierbaarste in het christendom?” Toen verrees starets
Johannes en antwoordde zachtmoedig: “Grote heer! Voor ons is
het dierbaarste in het christendom Christus zelf – Hij zelf en
alles wat van Hem komt, want wij weten dat in hem de
Goddelijke Volheid belichaamd is”.
Vladimir Solovjov, Korte vertelling van de Antichrist

Afbeelding: Masaccio, De tempelbelasting (detail),
Cappella Brancacci, Florence (© Scala, Florence)

1. Inleiding
Echt levend is de mens in de ontmoeting met de volheid die starets Johannes noemt in
het boek Korte vertelling van de Antichrist van Solovjov. Stichting Levende mens
faciliteert de Gemeenschap en Bevrijding als "een sociaal fenomeen [...] dat iets is dat
niet gepland is, maar als een beweging van mensen die veranderd worden door een
ontmoeting, die uiteindelijk de wereld, de omgeving, en de omstandigheid die ze
tegenkomen meer menselijk maken." De stichting steunt daarbij de hierna volgende
concrete activiteiten met de daarna toegelichte financiële middelen.

2. Activiteiten
De stichting ondersteunt de Rooms-Katholieke beweging Gemeenschap en Bevrijding
(Comunione e Liberazione, CL) in Nederland op verschillende manieren. Er zijn een
aantal jaarlijks terugkerende activiteiten die centraal staan en een aantal overige
activiteiten die vervolgens worden genoemd.
2.1. Jaarlijks terugkerende activiteiten
Bijeenkomst met Julián Carrón
Het secretariaat van CL in het Verenigd Koninkrijk organiseert sinds een aantal jaren een
bijeenkomst voor personen uit West-Europa om in de regio van Londen de voorzitter van
de Fraterniteit van CL te kunnen ontmoeten: Julián Carrón. De stichting coördineert
hiervoor de de gemeenschappelijke betaling voor de aanmeldingen vanuit Nederland. Dit
is bedoeld om deelname te vergemakkelijken en extra bankkosten per persoon ter
vermijden. Vanuit Nederland kwam dit jaar een dertigtal mensen naar deze bijeenkomst.
Geestelijke oefeningen
Vanuit Nederland wordt ook sinds een aantal jaren deelgenomen aan de geestelijke
oefeningen die in het voorjaar in Rimini in Italië worden gehouden. Daarvoor reisde een
tiental mensen naar Londen. Het secretariaat van CL in het Verenigd Koninkrijk
organiseerde hier een live verbinding met Rimini. De stichting coördineerde wederom de
gemeenschappelijke betaling voor de aanmeldingen vanuit Nederland.
Gemeenschappelijke vakantie
85 personen waarvan een derde kinderen namen deel aan de CL vakantie met het thema
“De tijd van de persoon is aangebroken”. De stichting organiseert hiervoor de individuele
betalingen aan de gastlocatie in Duitsland.
Opening van het jaar
Jaarlijks wordt in oktober het sociale jaar gemarkeerd met een bijeenkomst. Hieraan
namen dit jaar 57 volwassenen deel. De Opening van het jaar werd gehouden in Utrecht.

2.2. Overige activiteiten
Publicaties en boeken
In 2012 zijn enkele publicaties verschenen. De stichting heeft de Nederlandse vertaling
van Miguel Manara van Oscar Vladislas Milosz uitgegeven via pumbo.nl. Daarnaast is de
Liedbundel. Gemeenschap en Bevrijding gedrukt evenaals gebedsprentjes bij de
gelegenheid van de opening van het proces van zaligverklaring van Luigi Giussani. Door
Giussani is de beweging van CL ontstaan. Verder zijn een aantal met name moeilijk
verkrijgbare tweedehands boeken gekocht voor de boekentafel die bij een aantal
bijeenkomsten per jaar wordt uitgestald.
Caritas
In 2012 heeft de stichting tijdelijke hulp geboden aan behoeftigen in zeer zware
persoonlijke omstandigheden door ziekte. De stichting is over het algemeen zeer
terughoudend hiermee.
Daarnaast werden enkele personen financieel ondersteund om deel te kunnen
nemen naar enkele evenementen.
Bijeenkomsten
Voor verschillende bijeenkomsten die Gemeenschap en Bevrijding organiseert draagt de
stichting de kosten voor o.a. de zaalverhuur en de reiskosten voor bijv. een spreker. De
bijeenkomsten zijn telkens publiek toegankelijk voor eenieder.
Website en posters
De stichting financiert de website van de beweging Gemeenschap en Bevrijding
www.clnederland.org. Daarnaast worden er telkens voor Pasen en Kerstmis posters
verkocht. Deze posters zijn uniek voor elke gelegenheid. De Paasposter bevatte dit keer
een citaat uit de Korte vertelling van de Antichrist van Vladimir Solovjov (zie de voorzijde
van dit jaarverslag).

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 evementen (caritas)
Reiskosten voor bijeenkomsten
Kosten drukken en uitgeven en aankoop boeken
Hulp aan behoeftigen (caritas)
Bankkosten, KvK, website
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

21.612,00
5.056,90
1.537,04
70,58
28.276,52

22.179,00
200,00
420,00
2.842,02
1.507,50
72,06
27.220,58
1.055,94

3.2. Balans
ACTIVA
ABN AMRO rekening courant
MoneYou spaarrekening
Liquide middelen
Vooruitbetalingen evenementen 2013

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

Totaal activa

6242,35

PASSIVA
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn

6.191,08
51,27

Totaal passiva

6242,35

3.3. Toelichting
Betalingen geestelijke oefeningen, vakantie, jaaropening, bijeenkomst Carrón
Voor de bijeenkomst met Julián Carrón, de geestelijke oefeningen en de
gemeenschappelijke vakantie zijn de inkomsten en uitgaven elk jaar in balans, op
koersschommelingen na. De stichting fungeert voor deze evenementen als feitelijk enkel
als een 'doorgeefluik'. Het saldo aan baten en lasten voor deze bijeenkomsten is telkens
vrijwel nihil, mede afhankelijk van de wisselkoersen van het pond voor bijeenkomsten
georganiseerd door het Engelse secretariaat. Dit jaar is het saldo ongeveer 2,5% negatief
ten opzichte van de inkomsten.
Voor de Opening van het jaar staan geen betalingen tegenover de uitgaven.
Verder staan de betalingen en uitgaven voor de bijeenkomst met Julián Carrón in januari
2013 op de staat van baten en lasten voor 2012.
Publicaties, boeken en posters
De posters voor Pasen en Kerstmis worden verkocht tegen kostprijs. De inkomsten en
uitgaven hiervoor bedragen telkens rond de 200 euro. Voor de Kerstposters van 2011
staan deze bedragen op de balans van 2012 in verband met de timing van declaraties en
verkopen.
De grootste kosten betreffen de publicaties van Miguel Manara en de Liedbundel.
De lasten voor de caritas worden grotendeels gedekt door donaties die de stichting dit
jaar heeft ontvangenen die specifiek daarop betrekking hebben.
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.
In aanvulling hierop zijn er daarnaast in 2012 enkele losse giften gedaan.
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