
Jaarverslag 2018 
(incl.  financiële verantwoording) 

 

naam:  Stichting Augustijns Verband 

postadres:  Niek Engelschmanlaan 102  6532 CT  Nijmegen 

e-mail:  info@Augustijnsverband.nl 

telefoon:  024 35 61 809 

website:  www.augustijnsverband.nl 

IBAN:  NL84 TRIO 0379 3917 16 ( t.n.v. Stichting Augustijns Verband, Nijmegen) 
 

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. 
 

Bij oprichting van het verband ( januari 2018)  
- voorzitter: de heer B.J.M. van Gaart 
- secretaris / penningmeester: mevrouw A.M. Pacilly 
- algemene leden: de heer J.H.M. Koopman,  mevr. M. A.J. Raassen, de heer F.H.P. M.  van Roermund,   

en tot 1 maart 2018 de heer L. de Mast en vanaf juli 2018 de heer H.C. Lamboo.  
 
 

Verslag uitgeoefende activiteiten 
• statutaire oprichting Stichting Augustijns Verband per 15 augustus 2018 

• ontwikkeling van logo voor het Augustijns Verband  

• verspreiding digitale nieuwsbrief: in 2018  4 x verschenen en verzonden naar 163 aangemelde 

deelnemers / emailadressen 

• inrichting website: operationeel op 9 november 2018 

• organisatie van de ontmoetingsdag ‘Augustinus, onze autonomie en de actualiteit’ met als 

inleider prof. dr. P. van Tongeren, gehouden op  9 november met 54 deelnemers 

• openen van een Facebook-pagina 

• een begin gemaakt met het opstellen van een PR- / communicatieplan voor het Verband.  



 

Financiële verantwoording  
 

VERMOGEN 
 

start 1 januari  2018 
 

€         0,00 

exploitatieresultaat 
 

+ € 1.319,18 

vermogen 31 dec 2018 
 

€ 1.319,18 

 

EXPLOITATIE 
 

kosten  
 

 

oprichting Stichting 
 

€   331,81 

Structurele bedrijfsvoeringskosten 
- website  
- KvK  
- Triodos  

 
€     50,56  
€     50,00     
€     24,29  

 

Activiteiten 
- kosten ontmoetingsdag 
- kopieerkosten ontmoetingsdag  
-  

 
€  236.48 
€    44,47  

Totaal kosten 
 

€   737,61  

baten 
 

 

Augustijnse Beweging:  
- financiële donatie: (ivm opheffing Augustijnse 

Beweging) 
- in natura: brochures in de reeks ‘Augustinus aan het 

woord 
 

 
€ 938,79 

 
PM 

Inkomsten uit activiteiten 
- entree-gelden ontmoetingsdag (dd 9-11-18)  
- verkoop brochures ‘Augustinus aan het woord ’ 
 

 
€ 900,00 
€ 218,00  

Totaal baten 
 

€ 2.056,79 

Saldo kosten / baten 
 

€ 1.319,18 

 

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

 


