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1. Inleiding
Tijdens de geestelijke oefeningen werd Luigi Giussani als volgt geciteerd: "Wat dus nodig
is, is dat opnieuw gebeurt wat hen in het begin overkomen is: niet 'hoe' het in het begin
geberud is, maar 'datgene wat' in het begin gebeurd is: het aanlopen tegen een
menselijk anders-zijn waarin dezelfde gebeurtenis die hen aan het begin bewogen heeft,
zich vernieuwt." "Het geloof is geen vluchthoek voor mensen zonder moed, maar
verruiming van het leven" werd Paus Franciscus geciteerd op de Kerstposter.
Stichting Levende mens ondersteunt Gemeenschap en Bevrijding in het bevorderen van
een opvoeding die daarmee overeenstemt. De stichting bevordert daarbij de hierna
volgende concrete activiteiten met de daarna toegelichte financiële middelen.

2. Activiteiten
De stichting ondersteunt de 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 organiseerde zoals elk jaar 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. In 2013 deden vanuit Nederland 35 personen mee aan deze bijeenkomst.
Geestelijke oefeningen
Voor het eerst werden de jaarlijkse geestelijke oefeningen in Nederland gehouden.
Daardoor konden deze keer 34 volwassenen deelnemen. De stichting coördineerde deze
keer de gemeenschappelijke betaling voor de gastheer in Helvoirt.
Gemeenschappelijke vakantie
"Hoe kan men leven?" was het thema van de CL vakantie die dit jaar wederom in
Duitsland plaatsvondt. Deze keer namen 96 personen deel, waarvan meer dan een derde
kinderen. De stichting organiseerde hiervoor de individuele betalingen aan de gastlocatie.
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.

2.2. Overige activiteiten
Caritas
Zoals elk jaar ondersteunde de stichting ook weer enkele personen om deel te kunnen
nemen aan evenementen die werden georganiseerd.
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.

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)
Reiskosten voor bijeenkomsten
Apparatuur en materialen voor evenementen
Kosten posters
Bankkosten, KvK, website
Totaal lasten
Exploitatiesaldo

25.931,92
8.155,40
504,55
95,14
34.687,01

27.272,39
234,30
1.138,25
256,46
210,54
152,75
29.264,69
5.422,32

3.2. Balans
ACTIVA
ABN AMRO rekening courant
MoneYou spaarrekening
Liquide middelen
Vooruitbetalingen evenementen 2014
Totaal activa
PASSIVA
Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

1.256,64
6.527,03
356,05
3.511,00
11.650,72

11.570,21
80,51
11.650,72

3.3. Toelichting
Betaling 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. Dit jaar is dit ongeveer 5% negatief ten opzichte van de inkomsten.
Daarbij zijn er o.a. reiskosten betaald voor een Duitse gastspreker op 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 in
januari 2014 op de staat van baten en lasten voor 2013.
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 2012
staan deze bedragen op de balans van 2013 in verband met de timing van declaraties en
verkopen.
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 2013 heeft de stichting verder enkele substantiële extra giften ontvangen, voor
een totaal van 3.600 euro. Als gevolg hiervan valt het exploitatiesaldo in 2013 veel hoger
uit dan normaal.
Apparatuur en materialen voor evenmenten
Dit jaar is een investering gedaan in de aanschaf of de huur van materialen voor
bijeenkomsten, zoals apparatuur voor simultane vertaling van lezingen.
Reiskosten
Vanaf 2013 vinden ook in Heerlen en Tilburg reguliere bijeenkomsten plaats ('school van
de gemeenschap'). Dit is een factor in de stijging van de reiskosten voor dit jaar.
Daarnaast is een deel van de reiskosten over 2012 nog in 2013 vergoed.
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