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Jaarverslag  
van het verenigingsbestuur van de Franciscaanse Beweging voor 
het Algemeen Kapittel 2022 
 

 

1. Inleiding 
Het verenigingsjaar 2021-2022 was een jaar waarin we hebben leren omgaan met de beperkingen 

rondom de ontwikkelingen rondom Covid-19. In het voorjaar leek het erop dat er weer 

bijeenkomsten georganiseerd konden worden zij het met extra voorzorgsmaatregelen. Er werden 

weer activiteiten georganiseerd en we konden elkaar weer ontmoeten tijdens bijeenkomsten.    

Bij de Franciscaanse Beweging en haar leden voelen we nog steeds de impact van de 

coronaperiode. Werden in het begin de contacten node gemist, nu was het weer een weg zoeken 

naar wel contact hebben, waarbij rekening gehouden moest worden met verschillende mensen: 

mensen die extra voorzichtig moesten zijn vanwege eigen gezondheid of vanwege hun contacten 

met kwetsbare mensen en mensen die zich daarin vrijer voelden staan. Soms schoorvoetend maar 

wel met enthousiasme startten de bijeenkomsten en activiteiten weer op in het land, in de 

custodieën, bij de Franciscaanse Beweging. 

 

In dit jaarverslag van de Franciscaanse Beweging geven we een beschrijving van activiteiten, 

besluiten en het beleid van de vereniging. Wat uiteindelijk een ieder beweegt om lid te zijn of te 

worden of wat voor betekenis het heeft in iemands leven of hoe het iemand aanzet om zich in te 

zetten op maatschappelijk terrein wordt niet beschreven. Dat is alleen voel- en tastbaar tijdens de 

bijeenkomsten en activiteiten en in de maatschappelijke presentie.  

Het zijn niet de activiteiten en ook niet de aantallen mensen die deelnemen aan al deze 

activiteiten. De kern en het hart van de vereniging ligt bij de leden zelf. Het is zichtbaar in de 

manier waarop ieder op een geheel eigen manier, al of niet samen met anderen, vorm geeft aan de 

spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. 

 

Met dit jaarverslag willen we een indruk geven van hoe franciscaans leven mede vormgegeven 

wordt door de leden van de Franciscaanse Beweging in Nederland. Ook het afgelopen jaar had de 

Franciscaanse Beweging alleen draagvlak door de verdienstelijke inzet van ontzettend veel 

mensen in diverse werkgroepen, commissies, in de custodieën en op het Dienstencentrum, 

waarvoor het bestuur allen zeer erkentelijk is.  

 
2 Bestuur 

2.1 Samenstelling en werken van het bestuur 

Het Algemeen Kapittel, aanvankelijk gepland op 13 november, kon op het laatst niet doorgaan 

vanwege het aantal oplopende besmettingen. Een nieuwe datum voor een online Algemeen 

Kapittel werd 11 december. Marion Bogaers werd benoemd voor een tweede termijn en Jan 

Nielen werd, op eigen verzoek voor een jaar, gekozen voor een derde termijn. Geerten Kok werd 

benoemd als bestuurslid. Marjan Bosch en Thomas Hontelez zijn voor het AK van 2022 

benaderd om zich kandidaat te stellen.  

De samenstelling was in 2022: Jan Nielen (voorzitter), Henk Goudzwaard (secretaris en notulist), 

Marion Bogaers (penningmeester), Geerten Kok en Jacob Schipper (lid en tevens notulist van de 
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bestuursvergaderingen). Vanwege ziekte heeft bestuurslid Jacob niet alle vergaderingen kunnen 

bijwonen. Op 2 juli gaf hij zijn leven in dankbaarheid terug aan zijn Schepper. Op 11 juli hebben 

we afscheid van hem genomen in een dankviering in Hilversum.  

 

Het verenigingsbestuur vergaderde op 10 december 2021 en in 2022 op 26 januari, 20 april, 4 

maart, 1 juni, 7 september en 14 oktober. De vergaderingen zijn op drie na digitaal via Zoom 

gehouden. Directeur Mieke Dorssers woonde alle bestuursvergaderingen bij. 

 

2.2 Beleid 

2.2.1 Maatschappelijke betrokkenheid 

De betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken is bij de FB terug te vinden in de artikelen 

van het Franciscaans Maandblad, de blogs op de website en bij de actie van de franciscaanse 

Gideonsbende.   

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft de FB een oproep gedaan tot een 

vredesmeditatie of gebed via de Nieuwsbrief, in de Custodenbrief en in het aprilnummer van FM. 

Eenieder was uitgenodigd om elke avond vanaf half 9 vijf minuten te mediteren of te bidden 

voor de wereld opdat er in duisternis ook plekken mogen zijn waar het licht kan binnendringen.  

De Vereniging Broeder Frans (VBF) en de FB hebben een fonds opgericht, ‘het Rietfonds’, ter 

nagedachtenis en ter ere van hun lid Riet Deten. Bij haar overlijden heeft ze een groot deel van 

haar erfenis geschonken om deze ten goede te laten komen aan mensen in de knel, met minder 

kansen en beperkte mogelijkheden in de samenleving. Aan de commissie nemen deel: Ina 

Timmermans en Kok Klever namens de VBF en Lia van Berkel en Janneke Doornebal namens 

de FB. Het bedrag van ongeveer € 71.000,- zal ten goede komen deels aan goede doelen en deels 

aan individuele aanvragen. 

 

De FB wil ruimte bieden aan ontmoetingen tussen en gesprekken van mensen over het leven en 

alles wat daarbij komt kijken aan maatschappelijke vraagstukken. Het dienstencentrum leent zich 

daar iets minder gemakkelijk voor omdat deze een kantoorfunctie heeft, vandaar dat er de 

noodzaak was en is van een ontmoetings- inloopruimte. In deze ruimte kunnen mensen elkaar 

ontmoeten, een boek of wat artikelen kopen en ze kunnen er voor vragen terecht.  

 

2.2.2 Bijeenkomsten  

De lunchbijeenkomsten vonden voor corona plaats op de eerste woensdag van de maand. Op 

de bijeenkomsten wordt gesproken over zaken die mensen bezighouden in het dagelijks leven. 

Hiervoor wordt een citaat gebruikt uit franciscaanse bronnen. Voor het aanbod online was geen 

belangstelling. Vanaf mei zijn we weer opgestart met maandelijks 2-5 deelnemers.  

 

‘Praten en ontmoeten’, maandelijkse online bijeenkomst. De eerste vond plaats op 8 januari als 

Nieuwsjaarszoom in 2021. Vanwege de behoefte van de deelnemers is deze vorm van 

ontmoeting maandelijks aangeboden. De deelnemers spreken met elkaar over een tekst die in die 

maand centraal staat en die men tevoren krijgt opgestuurd. Het aantal personen dat deelneemt zit 

tussen de 3-7 deelnemers. De opzet is als volgt: voorstelronde, tekst/verhaal lezen, uitwisseling, 

terugblik, afsluitend gebed en of zegen.  
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2.2.3 Inloopcentrum van de Franciscaanse Beweging 

De inloopruimte is met het winkeltje in mei in gebruik genomen. Het aanvankelijke plan was om 

hier ook activiteiten aan te koppelen en te organiseren, maar omdat de ruimte niet geschikt is om 

veel mensen te ontvangen is dit plan vervangen door de winkel open te stellen en een bord te 

plaatsen waarop de openingstijden zijn aangegeven.  

                                                                                                 
2.2.4 Projectaanvraag stichting ADOFF, franciscaans steunfonds 

De FB heeft voor projectfinanciering een strategisch plan ingediend bij ADOFF. 

De FB heeft als doel met dit plan: het bevorderen van de franciscaanse spiritualiteit in de 

toekomst, alsook (financiële) middelen genereren om inspanningen op dit gebied te 

ondersteunen. In dit plan is opgenomen:  

*Een levende Franciscaanse Beweging werkt voortdurend aan vernieuwing en actualisering van 

de franciscaanse spiritualiteit en traditie en zoekt ruimte voor eigentijds handelen en denken. Via 

nieuwe wegen en het aanboren van andere media, jongeren en andere geïnteresseerden bereiken.   

* De  kernwaarden (eenvoudig, betrokken, kwetsbaar en vredelievend) vertalen in concrete 

maatschappelijke acties. Via verwante maatschappelijke organisaties een breder draagvlak creëren 

van gezamenlijk gevoelde waarden en daarmee een bredere doelgroep bereiken.  

* Mogelijkheid bieden om kennis te maken met het franciscaanse leven door het aanbieden en 

creëren van meeleef- en oefenplekken. Via virtuele meeleefmodel, meditatie online, wandelingen, 

ervaringstochten en pelgrimages. 

* Het aanbieden van permanente vorming en educatie i.s.m. anderen gekoppeld aan 

maatschappelijke vraagstukken. Aanbieden van educatiemateriaal en handreikingen en 

werkvormen rondom franciscaanse thema’s.  

Steunfonds ADOFF heeft een toezegging gedaan voor een financiële ondersteuning voor 2022-

2027. 

 
2.2.5 Platformdag 
Het Platformoverleg heeft plaatsgevonden op dinsdagavond 21 juni in het Franciscushuis in Den 

Bosch. Het thema was: ‘Vreugde en verbondenheid’. Op het programma stond: mogelijkheid tot 

het bijwonen van de viering in het stadsklooster, stoofmaaltijd rondom het thema vreugde, een 

inleiding van Willem Marie Speelman over ‘vreugde en onze manier van kijken naar de wereld’. 

Verder werd er verteld over de plannen rondom het 25-jarig jubileum van de FB, was er nieuws 

vanuit de deelnemers en vanuit het dienstencentrum. Mededelingen vanuit het bestuur over de 

toekenning van een jaarlijkse ondersteuning van ADOFF aan de FB gedurende vijf jaren, het 

‘Rietfonds’ en de overdracht van het vermogensrestant van het Liedfonds ‘Midden onder U…’ 

met als doel uitgaven te financieren op het gebied van franciscaanse spiritualiteit.  

 

2.3 Contacten met andere franciscaanse instituten, organisaties en activiteiten 

In januari ontvingen we een brief van het bestuur van de franciscanen dat Marie-Claire Willemsen 

is gevraagd om een aantal uren per week ondersteuning te geven aan de digitale presentie in de 

externe communicatie bij de minderbroeders franciscanen.  

Op bestuurlijk niveau is op 31 oktober een gesprek geweest met het bestuur van de franciscanen 

met als doel elkaar bij te praten over de laatste ontwikkelingen.  
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Samenwerking met het stadsklooster San Damiano: De werkgroep GAP, de werkgroep van 

Gastvrijheid, Activiteiten en Publiciteit is opgeheven en daarvoor in de plaats is er een werkgroep 

activiteiten. Melissa Schilderink participeert namens de FB in dat overleg. De samenwerking houdt 

in dat er de mogelijkheid is tot het huren van ruimtes, dat men elkaar ondersteunt op het gebied 

van PR, dat men kijkt naar welke activiteiten er gezamenlijk gedaan kunnen worden en dat er plek 

is voor het ontwikkelen van nieuwe ideeën. De lijnen zijn kort en direct hetgeen de samenwerking 

ten goede komt. 

Op zondagmiddag 24 april bracht theatermaker en verteller Godfried Beumers zijn voorstelling 

‘Dwaas’ ten tonele bij Stadsklooster San Damiano en de Franciscaanse Beweging.  

Op 15 mei was een open Kloosterdag, waarbij de FB de winkel/inloopruimte heeft opengesteld 

voor belangstellenden.  

Op 18 juni organiseerden de Franciscaanse Beweging en het Stadsklooster samen een workshop 

natuurmandala's leggen, op basis van het thema 'de natuur als broeder of zuster'. De middag werd 

begeleid door zuster Elisabeth Luurtsema en Melissa Schilderink. Er waren 14 deelnemers, 

waarvan acht deelnemers die geen lid waren van de Franciscaanse Beweging. De tweede 

natuurmiddag op 15 oktober is geannuleerd vanwege een te gering aantal deelnemers.   

Op zaterdag 9 juli was de FB aanwezig op de tuindag van het Stadsklooster met een bescheiden 

boekenstand. 

Op zondagmiddag 18 september organiseerde de FB samen met het stadsklooster een 

inspiratiemiddag ‘weerbarstige vreugde’. 

Op 30 oktober was in het kader van de ‘dag van de stilte’ een stiltelunch georganiseerd. Deze is 

geannuleerd vanwege te weinig belangstelling.   

 

Er heeft dit jaar geen formeel overleg plaatsgevonden tussen de FB en steunfonds ADOFF. Wel 

is er gecommuniceerd m.b.t. het opnieuw in te dienen strategisch plan van de FB voor de komende 

5 jaar. ADOFF heeft toegezegd de FB te willen ondersteunen die periode en gaf een terecht punt 

van aandacht mee: de vorming van nieuw kader.  

 

Contacten met ordes en congregaties: De laatste Nieuwsbrief nummer 8 is van december 2021 

met een kerst- en Nieuwjaarswens en een terugblik over het jaar 2021 met stukken uit het 

jaarverslag van het verenigingsbestuur. In de zomer van 2022 zouden we het plan hernemen om 

een ‘te gast bij’ te organiseren bij de zusters Franciscanessen van Aerdenhout.  Er is besloten om 

dat volgend jaar weer op te pakken.  

Vanwege het overlijden van zr. Magdalena Berkers en haar grote verdienstelijkheid voor de FB is 

contact geweest met Ids Jorna en de zusters Franciscanessen van Veghel om bij haar afscheid op 

4 augustus een ‘in memoriam’ te houden.  

 

3. Publiciteit 

Een van de kernactiviteiten van de Franciscaanse Beweging is het doorgeven van de spiritualiteit 

van Franciscus en Clara. De uitvoering van de publiciteit voor de Franciscaanse Beweging is in 

handen van Melissa Schilderink.  

 

3.1 Social media 

De Facebook- en Instagrampagina’s van de Franciscaanse Beweging worden gebruikt om nieuws, 

activiteiten en franciscaanse inspiratie te delen. In november 2021 hebben beide pagina’s een 
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metamorfose gekregen. Er is een vormgeving ontworpen die aansluit bij de huisstijl en –kleuren 

van de Franciscaanse Beweging en die voor herkenbaarheid en continuïteit zorgt.  

* Op 14 september 2020 had de Facebook-pagina 988 volgers, op 1 november 2021 waren 

dit er 1032 en op 27 oktober 2022 heeft de pagina 1288 volgers. Het volgersaantal is het 

afgelopen jaar (met 256) dus sneller gegroeid dan het jaar daarvoor (met 44 nieuwe volgers). 

* De Instagrampagina van de Franciscaanse Beweging groeide het afgelopen jaar minder 

hard dan de Facebookpagina, maar ook in het aantal Instagramvolgers zit een stijgende lijn. In 

november 2020 waren dit 233 volgers. Op 1 november 2021 waren dit er 381 (148 meer) en op 

27 oktober 2022 zijn er 475 volgers (94 meer). 

Ten slotte is dit jaar een bedrijfspagina op Linked In aangemaakt. 

 

3.2 Website 

Aan het begin van het jaar zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

* De Spiegeltent is dit jaar niet voortgezet en van de website verwijderd; 

* De pagina Educatie is opgesplitst in twee pagina’s: 1. Educatie, gericht op materiaal voor het 

basis- en middelbaar onderwijs, en 2. Verhalen en werkvormen, gericht op overig informatief en 

creatief materiaal om het franciscaanse gedachtegoed te verkennen (bijv. in custodie-

bijeenkomsten); 

* De pagina Stille retraites is uitgebreid. 

 

De website behaalde in de periode 1 januari 2022 - 1 november 2022 gemiddeld circa 1050 

bezoekers per maand. De activiteitenagenda is de meest bezochte pagina, gevolgd door de 

pagina's kloosterweekenden, over de beweging, stille retraites, webshop en reizen. 

 
3.2.1 Blogs 
De Franciscaanse Beweging heeft een vaste poule bloggers. Zij schrijven één keer in de een á 
twee maanden een blog voor de website.  
De blogs worden wisselend gelezen. De meest gelezen blog van dit jaar haalde 199 unieke 

bezoekers. De minst gelezen blog werd een handvol keren gelezen. 

. 

3.3 Nieuwsbrief 

Op 27 oktober 2022 ontvangen 1587 mensen de nieuwsbrief. In 2021 werd de nieuwsbrief 

inhoudelijk uitgebreid, maar dit leverde geen toegenomen betrokkenheid op. In 2022 is de opzet 

van de nieuwsbrief gewijzigd: in plaats van een uitgebreide maandelijkse nieuwsbrief met 

uiteenlopende informatie, worden nu nieuwsbrieven verstuurd die een enkel thema uitlichten, 

zoals een activiteit of nieuwe publicatie. Dit lijkt de lezers minder te overspoelen met informatie; 

meer lezers klikken door naar de website of webshop, en er is een piek in het aantal 

webshopbestellingen/aanmeldingen nadat een nieuwsbrief is verzonden.   

 

Uit de maandelijkse rapporten van Mailchimp blijkt dat de nieuwsbrieven veel worden gelezen, 

gemiddeld door circa 50 procent van de mensen die de nieuwsbrief ontvangen.  

 

3.4  Webshop en fysiek winkeltje 

In 2022 zien we dat er gemiddeld zo’n 40 bestellingen per maand waren; dat is inclusief 

bestellingen van tickets voor activiteiten. De pagina’s met Taukruisjes en sieraden worden het 
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meest bezocht. 

In oktober is een aantal wijzigingen doorgevoerd in de webshop om deze overzichtelijker en 

gebruiksvriendelijker te maken. De kleuren passen beter bij de huisstijl, de informatie op de 

hoofdpagina is ingeperkt, overbodige informatie is verwijderd en relevante informatie (veel 

gestelde vragen, Over ons-pagina, contactpagina) geüpdatet. 

 

In mei 2022 is in de inloopruimte van het dienstencentrum een fysiek boekwinkeltje geopend. 

Deze is geopend van maandag tot en met donderdag, van 10 tot 12 uur. 

 

3.5 Publicaties en boekverkoop  

3.5.1 Franciscaans Maandblad en Franciscaans Leven  

Leden van de FB ontvangen het Franciscaans Maandblad gratis. Bij een welkomstpakket van 

nieuwe leden ontvangt men ook een nummer van Franciscaans Leven. FM en FL kennen ook 

een kennismakingsabonnement. Hiervan wordt niet veel gebruik gemaakt. De bladen FM en FL 

hebben ieder een eigen redactie.  

 

3.5.1.1  Alle Goeds – Franciscaans Maandblad 

Om het Franciscaans Maandblad laagdrempeliger en toegankelijker te maken voor mensen die 

niet bekend zijn met het franciscaanse gedachtegoed, zijn dit jaar een aantal wijzigingen 

doorgevoerd. De naam van het Franciscaans Maandblad is gewijzigd in Alle Goeds, met als 

subtitel Franciscaans Maandblad. Daarnaast zijn de kernwaarden van de Franciscaanse Beweging 

op de voorpagina van het blad vermeld en hebben deze een duidelijker plek gekregen in het blad 

zelf. Bij elke kernwaarde wordt in iedere editie een artikel geplaatst. Het blad ligt sinds dit jaar 

ook in de bibliotheek in Den Bosch. Ten slotte is de vormgeving van het blad vernieuwd. 

Alle vergaderingen waren, op een na, via Zoom. In de redactie zitten Marijke Katsburg, Dina 

Brouwer, Ans Pieper en Melissa Schilderink.  

 

          
Alle Goeds 2022                 Winkeltje in inloopruimte 

 

3.5.1.2 Franciscaans Leven 

Elk jaar verschijnen er zes nummers van Franciscaans Leven. In 2021 was het hoofdthema 

Verhalen van hoop en troost. Het hoofdthema van 2022 gaat over het innerlijk leven. Het eerste 

nummer ging over ‘De ware vreugde’, het tweede nummer ging over ‘550 jaar clarissen in 

Nederland’, het derde over ‘De weg naar binnen’, het vierde over ‘Natuur als ‘spiritueel milieu’ en 

het vijfde over ‘Leegte’. 

De redactie komt vijf  keer per jaar bij elkaar via Zoom. Een keer per jaar is er een fysieke 

vergadering in Den Bosch of  in Megen. De redactie bestaat uit: Hubert Bisschops, zuster 

Rebecca Braun osc, André Jansen ofm, Willem Marie Speelman ofs en Peter Vermaat ofs. Hans 
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Sevenhoven ofs kan wegens ziekte niet meer aanwezig zijn op de vergaderingen. Clara Bruins is 

gastredacteur. 

       

3.5.2 Boekverkoop   
De meeste boeken worden verkocht via de webshop en tijdens bijeenkomsten en activiteiten waar 

de leden aanwezig zijn. Er waren minder bijeenkomsten dan voorheen en er zijn minder nieuwe 

uitgaven. We ontvangen ook regelmatig boeken uit nalatenschappen voor ons antiquariaat.                                             

Nieuwe uitgaven over Franciscus.       

*‘De mensen blij maken’. Negen meditaties bij het leven van de H. Elisabeth, een eigen uitgave 

mogelijk door gift ‘Liedfonds Midden onder U…’ , auteurs: Mieke Dorssers, Geerten Kok, Lidwien 

Meijer en Petra Mergaerts. Sinds oktober in de webshop. 

* Herdruk van ´Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties’, sinds 

midden oktober weer beschikbaar in de webshop.  

 

3.5.3  Fonds Midden Onder U… 

In 2015 werd het financieel vermogensrestant van Fonds MOU overgedragen aan de 

Nederlandse Provincie van de Orde der Minderbroeders. Een beheerscommissie werd 

verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de middelen. Ze heeft een aantal projecten 

(gedeeltelijk) financieel ondersteund, waaronder het liedproject ‘Geprezen o Heer’ en de eerste 

franciscaanse noveen ‘Vrede en alle goeds’. De Nederlandse Provincie van de Orde der 

Minderbroeders heeft het eigendom met de bijbehorende verplichtingen van het 

vermogensrestant van ongeveer €41.000,- overgedragen aan de Franciscaanse Beweging.  Er is 

een fondscommissie ingesteld waarin zitting hebben: Marion Bogaers (bestuurslid en 

penningmeester), Mieke Dorssers (directeur) en Geerten Kok (bestuurslid). De commissie zal 

aanvragen voor een uitgave beoordelen en honoreren. Het fonds heeft uitgave van het boekje: 

“De mensen blij maken’ mogelijk gemaakt.  

 
4 Dienstencentrum 

De Franciscaanse Beweging kan eigenlijk niet zonder Dienstencentrum. De vaste medewerkers 

en de vrijwilligers zijn het centrum van de FB. Het Dienstencentrum fungeert als informatiepunt 

voor de buitenwereld, als aanjager van activiteiten, faciliteert vergaderingen van werkgroepen, 

verzorgt de publiciteit, uitgaven, doet de financiële administratie. Na de zomer is het oude 

vertrouwde ritme van voorheen m.b.t. aanwezigheid weer min of meer hervat. Ook drie nieuwe 

vrijwilligers kwamen in beeld. De boekhouding en het archief kregen ondersteuning. Op dit 

moment is het Dienstencentrum weer bezet van maandag tot en met donderdag en regelmatig 

ook op vrijdag. PR-medewerker Melissa Schilderink en Mieke Dorssers werken ook nu nog twee 

dagen in de week vanuit huis. Marie-Claire Willemsen, bureaucoördinator, is vier dagen in de 

week aanwezig, op woensdag en donderdag alleen in de ochtend. Er is wekelijks een werkoverleg 

tussen Melissa, Marie-Claire en Mieke live of via Zoom.  

 

5  Custodieën en leden  
5.1 Leden  
Het aantal leden daalde in het verslagjaar (zie FB in getallen). Er is al enige jaren sprake van 

afname, deels te wijten aan de vergrijzing onder de leden, met name de religieuzen. Nog steeds 
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melden zich mensen aan als lid via de website. Ook al is dit aantal beduidend lager dan de 

afgelopen jaren.  

 

5.2 Custodieën 

Met het Algemeen Kapittel van 2019 zijn de nieuwe custoden en contactpersonen voor een nieuwe  

driejarige termijn benoemd door het verenigingsbestuur. Deze termijn eindigt op 12 november 

2022. Ter inventarisatie heeft men een aantal vragen ontvangen die betrekking hebben op de 

custodie, ervaringen, en of men beschikbaar is voor een volgende termijn. De antwoorden  worden 

verwerkt na 4 november. Over het algemeen kan men nu stellen dat na de zomervakantie de 

custodieën weer hun vertrouwde ritme van samenkomst hebben kunnen hervatten, zij het met 

minder mensen dan voorheen. 

 

De custodieën hebben geen handreikingen ontvangen in 2022. In de jaren 2020 en 2021 zijn twintig 

handreikingen gemaakt waaruit men kan putten. De laatste twee handreikingen (19 en 20) 

behorende bij de verhalen in FM in de maanden november en december van 2021 hebben als titel: 

‘Maak de ander blij’ en ‘Je te veel willen toe-eigenen’.   

 

De geplande Custodendag  op 11 december 2021 heeft geen doorgang gevonden omdat deze 

datum werd gebruikt voor het Algemeen Kapittel online. De laatste fysieke custodendag was in 

het najaar van 2019.   

Op 28 januari was er voor custoden en contactpersonen en belangstellenden een Zoom- 

bijeenkomst met een inleiding van Gerard Pieter Freeman over ‘de echte en ware vreugde’. Het 

aantal deelnemers lag op 28 personen, waarvan een groot aantal na de inleiding afhaakten omdat 

dit gedeelte meer van toepassing was voor custoden en contactpersonen. 

In maart verscheen de ‘Brief voor Custoden’ nummer 44.  Hierin was opgenomen: een oproep tot 

een vredesmeditatie, een bezinning voor de 40-dagentijd, het verslag van de digitale Custodendag 

en een franciscaanse agenda.  

 

De custodie Hilversum is vanwege ziekte en afscheid sterk gekrompen. Pogingen om tot een 

samenwerking te komen met de custodie Almere heeft tot nu toe geresulteerd in een elkaar op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. De custodie Almere heeft geen reguliere bijeenkomsten 

meer, wel bezoekt men gezamenlijk een activiteit elders. Mieke Dorssers heeft in Laren een 

verhalenmiddag en -avond georganiseerd samen met de mensen uit de custodie Hilversum. Deze 

vonden plaats op 14 mei en 13 augustus met 5 en 9 personen. Er wordt nog verder gekeken naar 

aansluiting bij aciviteiten in andere custodie. 

 

De custodie Bergen op Zoom vierde op 8 oktober naast het Franciscusfeest ook haar 25 jaar 

bestaan. Ko de Krom verzorgde een terugblik over het ontstaan. Ook werd stilgestaan bij het 

afscheid van custos Piet de Bruijn. Henk Goudzwaard was daarbij aanwezig. Naast reguliere 

bijeenkomsten organiseerde de custodie ook verdiepingsdagen i.s.m. de broeders van Huijbergen.  

    

De custoden en de contactpersonen hebben eind oktober 2022 het boek :’De mensen blij maken. 

Negen meditaties bij het leven van de H Elisabeth’, ontvangen.  
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6. Het Algemeen Kapittel en de inspiratiemiddag 

Het Algemeen Kapittel werd uiteindelijk digitaal gehouden op 11 december en niet op 13 

november met een fysieke bijeenkomst. Alleen het bestuur en de notulist waren aanwezig in een 

tot studio omgebouwde Franciscuszaal. De techniek was in handen van Jasper Achten. Er waren 

25 aanwezigen via Zoom met ons verbonden, exclusief het bestuur en Willem Marie Speelman 

die voor een inleiding zorgde vanuit het Kapucijnenklooster te Meersel Dreef. Voorzitter Jan 

Nielen opende met ‘Vreugde is altijd ergens mee verbonden. Voor Franciscus brengt de vreugde 

hem bij zijn diepste kern’. Er is door 28 personen gestemd, waarvan 25 fysiek en 3 schriftelijk 

vooraf.  

 

                                                       
 
De inspiratiemiddag met als titel: ‘Weerbarstige vreugde’ vond plaats op zondagmiddag 18 

september. Deze middag werd samen met het stadsklooster georganiseerd. In totaal waren we 

met 60 personen aanwezig.   

Voor de inleiding van Willem Marie Speelman vertelden vier mensen van de werkgroep 

inspiratiemiddag wat voor hen weerbarstige vreugde is.  

De workshops voor kinderen gingen niet door vanwege de afwezigheid van kinderen. De overige 

workshops waren: ‘Ware en weerbarstige vreugde’ met Willem Marie Speelman, ‘Gezongen 

vreugde’ met Fer van der Reijken ofm, ‘Lichtpuntjes in donkere tijden’ door Catrien Faber en 

Sjoerd Hertog, ‘Kreten van vreugde’ door Hans-Peter Bartels ofm. En de workshop ‘Brother 

Painting’ voor alle leeftijden met Fer van der Reijken ofm. Twee workshops gingen niet door 

vanwege de regen en ziekte, waarvoor een alternatief aangereikt werd: ‘Levensbomen’ door 

Melissa Schilderink en ‘Een vreugdevol spel’ met Mieke Dorssers. 
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7 Werkgroepen 

Er zijn werkgroepen zoals de redacties van FM en FL. Andere werkgroepen zijn meer 

organisatorisch zoals de kascommissie en de commissie goede diensten. 

Ook activiteiten als de Pinkstervoettocht, de Gideonsbende, Wandelen met Franciscus en de 

franciscaanse reizen worden gedragen door werkgroepen. De waarde van de inzet van deze 

werkgroepen kan niet hoog genoeg geschat worden.  

 

7.1 Werkgroep Studie en Vorming.  

De werkgroep heeft een aantal keren digitaal vergaderd en de volgende bijeenkomsten 

georganiseerd: 

*Voor mensen die zich willen bekwamen in het vertellen van verhalen was er een workshop 

‘Verhalen vertellen’ met Peter Vermaat op 19 februari. Met 12 aanwezigen is via allerlei 

werkvormen aandacht gegeven aan hoe een verhaal te vertellen. 

* Op 12 maart was er een studie- en bezinningsmiddag over ‘de echte en ware vreugde’ in Den 

Bosch met 35 deelnemers. Inleiders waren: Peter Vermaat ofs over hoe Franciscus dit verhaal 

bedoeld heeft, Hubert Bisschops over de vreugde in de bronnen en Marie- José Verhappen over 

hoe jongeren omgaan met tegenslag en over het belang van veerkracht.  

*Op 28 oktober was er een middag over ‘Franciscus, een vrolijke nar?’ met 28 deelnemers. Met 

een inleiding van Peter Vermaat, workshops van o.a. Peter Vermaat ofs, Hubert Bisschops vanuit 

de bronnen en Laurence Quetel van ‘Clown inside’ over de spiritualiteit van de clown. 

 

7.2 Pinkstervoettocht 

De werkgroep was in haar voorbereiding gericht op een en fysieke tocht met een beperkt aantal 

mensen, maar ook op een voettocht die online (m.n. de vieringen) bij te wonen zou zijn. Gezien 

de positieve verwachtingen t.a.v. het aantal besmettingen kon men zich vier weken van tevoren 

richtten op enkel een fysieke bijeenkomst. Er waren in totaal zo’n 80 mensen aanwezig in het 

Nivonhuis ‘de Bosbeek’ in Bennekom tijdens het Pinksterweekend van 3 -6 juni dat als thema 

had: ‘Weg van vreugde’.  

Op maandag was er een programma waarop daggasten konden intekenen. De vlechtdans rondom 

de meiboom was echt vreugdevol. De koks Hans en Bernadette Bosma, die al zevenmaal gekookt 

hadden, werden bedankt o.a. met een filmpje gemaakt door de tieners. 

Van de deelnemers en de tien daggasten zijn een op de vijf besmet geraakt met het coronavirus.  

Alle deelnemers zijn hiervan op de hoogte gebracht. Uit de evaluatie bleek dat het een geslaagde 

voettocht was.      

            
 Pinkstervoettocht           Wandeling Middelburg   Wandeling Bergen aan Zee 
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7.3 Wandelingen met Franciscus 

De werkgroep zet zelf wandelingen uit of vraagt anderen om samen een wandeling uit te zetten.  

Op 30 januari was er een wandeling door de stad en het buitengebied van Middelburg gepland. 

Deze werd geannuleerd en werd op 3 april alsnog georganiseerd. Er werd gestart in de 

Doopsgezinde kerk met een viering en de dag werd afgesloten in het stadsklooster Simpelhuys. 

Op 25 juni wandelden we in de omgeving van Ubbergen, nabij Nijmegen en waren we te gast bij 

‘De Refter’.  

De wandeling van 14 augustus in Heiloo is geannuleerd vanwege de uitzonderlijk warme 

temperatuur. 

 

Het franciscaans wandelweekend met 11 personen rondom thema vreugde vond plaats van 7-9 

oktober in Bergen aan Zee. Vanuit het Nivonhuis ‘het Zeehuis’ werd gewandeld in de duinen, op 

het strand en in het bos.  

De geplande wandeling in het najaar in de omgeving van Huijbergen wordt verplaatst naar het 

volgend jaar 

De Franciscaanse Beweging neemt op haar website ook de seizoenswandelingen op van de custodie 

Noord-Holland Noord.  

 

7.4 Voettochten en bezinningsreizen 

Er waren dit jaar twee voettochten en één bezinningsreis gepland.  Één voettocht vond plaats, de 

andere werd geannuleerd. De bezinningsreis kon na drie jaar doorgaan.  

 

Van 21 augustus tot en met 3 september vond de voettocht plaats over het zgn. Elisabethpad, 

een tocht van Eisenach naar Marburg, o.l.v. Mieke Dorssers. Een dag ter voorbereiding was op 9 

juli. Dit jaar was het vanwege corona en ook vanwege de economische gevolgen vanwege de 

oorlog tussen Oekraine en Rusland moeilijk om slaapplekken te vinden voor een groep van 11 

personen. Een aantal overnachtingsplekken waren gesloten, ook vanwege personeelsgebrek. Er is 

om die reden gekozen voor een aantal overnachtingen op een camping. Na een afmelding en een 

uitvaller werd de tocht gelopen met 9 personen. 

                  

De tocht La Verna - Assisi stond gepland van 2 tot 16 september 2022 met aanvankelijk 8 

deelnemers waaronder: 4 die in 2021 de tocht van Assisi naar Rome hadden gelopen en een lid 

van TAU- franciscaanse spiritualiteit vandaag.  

Begin juni vond er een kennismaking met elkaar plaats in de kloostertuin van de broeders 

Franciscanen in Megen. Eind juli raakte Hans Luttikholt, begeleider van de tocht, geblesseerd 

door een ongelukkige val en omdat er geen vervanger voorhanden was, werd de tocht 

geannuleerd. Meer informatie over de pelgrimages van Hans, zie het interview in het 

septembernummer van ’Alle goeds’.  

 

Van 28 september tot en met 5 oktober vond de bezinningsreis plaats met Rens Stobbelaar en 

Mieke Dorssers. Een reis die altijd in het teken staat van het bezoeken aan plekken die van 

waarde zijn voor de franciscaanse spiritualiteit in of nabij Assisi. Met 13 deelnemers waarvan 11 

nieuwe gezichten is er gevlogen via Rotterdam-Perugia. Twee deelnemers gingen met de trein 

vanwege de keuze voor klimaatvriendelijk reizen en omdat er geen tickets meer te verkrijgen 

waren.  
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7.5 Meditatie 

Sinds 2010 verzorgt Marieke Neuhaus binnen de FB christelijke meditatie: ‘De weg van het 

contemplatief gebed’. Het betreft een driejarige Basiscursus gevolgd door een vierjarige 

Intensieve cursus. De Intensieve cursus is alleen toegankelijk voor wie de Basiscursus heeft 

voltooid.   

De cursussen lopen van september tot juni. In onderstaand overzicht betreft de eerste periode 

november 2021 tot juni 2022 en de tweede periode september/november 2022.   

In de eerste periode waren de meeste bijeenkomsten via Zoom, maar alle groepen konden de 

cursus op locatie afsluiten. In mei 2022 heeft de groep van de Basiscursus het derde jaar voltooid. 

Met deze groep - de negende - stopt de basiscursus definitief. Voor cursisten die eerder de basis- 

of Intensieve cursus hadden voltooid waren er twee begeleidingsgroepen.   

In de tweede periode (september) zijn er in Den Bosch, Nijmegen en Utrecht drie nieuwe 

groepen gestart met het eerste jaar van de Intensieve Cursus. De begeleidingsgroepen zijn gestopt 

omdat de meeste mensen daar nu aan deelnemen. Voor cursisten is er naast de bijeenkomsten 

ook de mogelijkheid van individuele begeleidingsgesprekken. 

  

Eerste periode: november 2121 - mei 2022  (2 bijeenkomsten in 2021) 

* Vervolggroep IC Utrecht (locatie ‘De Smaak van Lunet’). Gestart in september 2021.  

Begeleidingsgroep voor wie de Intensieve Cursus heeft afgerond: 10 deelnemers en 6 bijeenkomsten….  

* Vervolggroep Basis Nijmegen (locatie De Bron). Gestart in september 2021. Tussenjaar c.q. 

begeleidingsgroep voor wie de driejarige Basiscursus heeft afgerond: 8 deelnemers en 6 

bijeenkomsten. 

* Groep Den Bosch (locatie Franciscushuis). Gestart in september 2021. Driejarige basiscursus, 

3e jaar, middag- en avondgroep: in totaal 19 deelnemers en 6 bijeenkomsten.  

Tweede periode: september - november 2022.  

* Groep Utrecht. Intensieve (vierjarige) Cursus, 1e jaar: 11 deelnemers en 2 bijeenkomsten.   

* Groep Nijmegen. Intensieve (vierjarige) Cursus, 1e jaar: 9 deelnemers en 2 bijeenkomsten.   

* Groep Den Bosch. Intensieve (vierjarige) Cursus, 1e jaar: 9 deelnemers en 2 bijeenkomsten.   

  

7.6 Franciscaanse Gideonsbende 

In zijn Regel schrijft Franciscus: waar je ook bent en waar je elkaar tegenkomt, je moet van harte 

en met aandacht naar elkaar omzien. Daarop gebaseerd heeft de Gideonsbende in 2022 aandacht 

gevraagd voor aandacht, door mensen uit te nodigen om een vriendelijke boodschap of een 

compliment te delen met een ander. Daarvoor is een set kaartjes ontworpen. De kaarten zijn 

gratis te downloaden en zijn ook in geprinte vorm verspreid. De kaartjes kunnen bijvoorbeeld 

aan een bloemetje of theezakje worden gehangen, als wikkel om een chocoladereep of aan een 

cadeautje. 

 

7.7 Werkgroep noveen/meditaties 

De werkgroep heeft tot doel om liturgisch materiaal te ontwikkelen voor parochies, gemeenten 

en custodieën en groepen. Het eerste boekje: ‘Vrede en alle goeds! Negen franciscaanse 

vredesmeditaties’  is uitverkocht en in herdruk. Het tweede boekje ’De mensen blij maken. Negen 

meditaties bij het leven van de H. Elisabeth’,  wordt op 19 november gepresenteerd in de H. 

Laurentius en H. Elisabethkathedraal in Rotterdam. De boekjes zijn mede tot stand gekomen 

door het liedfonds van ‘Midden onder U…’  
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7.8 Werkgroep 25 jaar Franciscaanse Beweging 

Ter ere van het 25-jarig jubileum van de Franciscaanse Beweging is een drietal projecten opgezet, 

om de verbondenheid van de FB en verspreiding van het franciscaanse gedachtegoed te vieren.  

Gespreksstoof:  Met de gespreksstoof bieden we, in estafettevorm, een reeks gastvrije 

bijeenkomsten aan. We eten uit dezelfde (stoof)pot om onze verbondenheid met elkaar en de 

schepping te vieren. Onder het nuttigen van de maaltijd delen we verhalen en gaan we met elkaar 

in gesprek over een aantal franciscaanse uitspraken. De gespreksstoofpot reist door Nederland. 

Het Dienstencentrum heeft hierin een coördinerende en ondersteunende functie. 

Met Franciscus op pad: In dit project ontvangen deelnemers voor circa één week een rugzak 

met daarin een kleine Franciscus, een notitieboekje voor verslaglegging van de week en een 

waaier met franciscaanse uitspraken. We geven aan elkaar door wat we van belang vinden en 

reflecteren op franciscaanse thema’s. Betrokkenheid bijvoorbeeld, broeder- en zusterschap, 

eenvoud en vredelievendheid.  

Vreugdevlaggen: In 2022 delen we iedere maand twee vlaggetjes - een voor jezelf en een om 

weg te geven - met een inspirerende tekst, illustratie en een verhaal rondom het thema vreugde. 

Gaandeweg zullen de vlaggetjes een slinger van vreugde vormen. Om het leven mee te vieren en 

in het voorbijgaan even bij stil te staan. 

 

8  Franciscaanse organisaties en contacten  
Onderstaande groepen werken zelfstandig en zijn financieel zelfstandig maar vallen onder de FB. 

De FB ondersteunt deze groepen d.m.v. het verzorgen van de boekhouding, de PR en flyers. 

 

8.1 Franciscaans Stille Retraites (FSR) 

De vier geplande retraites zijn doorgegaan: in november bij de Trappistinnen in Brecht, in maart 

bij de Franciscanen in Megen, in mei bij de broeders én de leefgemeenschap in Huijbergen, in 

oktober bij de Willibrordusabdij in Doetinchem. Totaal 34 retraitanten.  

Huijbergen was een nieuwe locatie voor de FSR. De locatie is zeer geschikt en je ervaart de 

gastvrijheid en de franciscaanse sfeer.  

Ook al vinden de retraites plaats in een niet-franciscaans klooster, voor de thema’s en teksten 

wordt uitgegaan van het franciscaanse gedachtengoed. De inschrijving van deelnemers verloopt 

via de website van de Franciscaanse Beweging. De financiële afwikkeling van de inschrijving 

wordt door het team zelf gedaan. Er is een eigen solidariteitsfonds waar regelmatig een beroep op 

wordt gedaan.  

Er verschijnt zes maal per jaar een nieuwsbrief. Voor het bijwerken van de eigen website, 

www.stilleretraites.nl met vooral achtergrondinformatie, wordt vanwege het overlijden van Jacob 

Schipper gezocht naar een goede oplossing. Actuele informatie is te vinden op de website van de 

Franciscaanse Beweging.   

 

8.2 Vereniging van Broeder Frans (VBF) 

De ledendagen in november en februari konden niet doorgaan vanwege corona. Op 17 mei was 

een bijeenkomst waarin de leefregel werd besproken. Deze regel is ontstaan in 1988, in navolging 

van de Regel van Franciscus, samengesteld door leden van de VBF en gebaseerd op deze tijd en 

op de mensen van nu. In 1997 en in 2007 is de regel weer verder geactualiseerd en aangepast.  

Met hoofdstukjes over o.a. arbeid, stilte en gebed, omgaan met bezit, Gods volk onderweg, e.a. 

http://www.stilleretraites.nl/
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Er is met begeleiding van Gerard Pieter Freeman gesproken over het belang van een regel en hoe 

ernaar te leven. In het weekend van 16-18 september is hiermee verder gegaan en zijn drie 

onderdelen van de regel besproken in diverse workshops.  

In deze periode zijn vier leden overleden. Eén van de leden heeft in haar testament een gedeelte 

van de nalatenschap aan de VBF geschonken en een deel aan de Franciscaanse Beweging. In 

overleg is besloten om een fonds op te richten, waarin dit geld wordt ondergebracht.   

Het VBF-bestuur bestond uit Carla Berbée, Hannie van der Maat, Joke Reints en Ina 

Timmermans. 

 

8.3 Franciscaanse Kloosterweekenden 
Medio 2018 zetten de toenmalige weekendbegeleiders het werk van de Oriëntatie (ooit opgezet 

door de kapucijnen) voort. Als zelfstandige werkgroep onder de FB en met het een startbijdrage 

van ADOFF werden de weekenden voortgezet. 

 

In 2021 vond slechts een enkel weekend plaats. In 2022 waren er twee kennismakingsweekenden 

en vier themaweekenden. De thema's die dit jaar aan bod gekomen zijn, zijn: Clara van Assisi, 

Vrede, Schepping, Zoeken naar God en Werk. Deze weekenden zijn al vroegtijdig volledig bezet 

en er is een wachtlijst. De werkgroep zorgt voor een Nieuwsbrief voor oud-deelnemers en 

betrokkenen. 

In 2021 namen 2 begeleiders afscheid en in 2022 kwamen 3 aspirant-begeleiders de groep 

versterken. In 2022 was er in het voorjaar een toerustingsdag en in augustus de weekendretraite 

voor de begeleiders. Dit bevordert de saamhorigheid en deskundigheid. 

 

8.4 Lieverlede 

Begin maart werd de laatstgehouden cyclus van Lieverlede, het vijfde weekend met het thema: 

‘Gezegend en Gezonden’, met een mooi weekend afgesloten. De voorgaande thema's waren: 

Geroepen en Geraakt, Op Reis, Donker en Licht, Thuiskomen bij jezelf, de ander en de Ander.  

De inhoud is aangepast omdat in het 4e en 5e weekend ca. 1,5 jaar tijdsverloop was. De  

Lieverlede-reis deed meer dan 25 jaar mensen naar binnen keren en moedig hun levensweg 

vervolgen. Of er nog een vervolg komt, ligt nog open. De werkgroep Lieverlede is 2021-2022 niet 

meer bij elkaar geweest. 

 

8.5  Overige contacten 
* De FB neemt activiteiten van franciscaanse groepen over op haar website. We noemen hier de 

activiteiten van de Huijberg en de custodie Bergen op Zoom en van de custodie Noord-Holland 

Noord. 

 * Stafleden van het Franciscaans Studiecentrum leveren regelmatig een bijdrage in de vorm van 

artikelen in FL, of verzorgen inleidingen voor de FB of voor allerlei franciscaanse groepen in het 

land. Willem Marie Speelman ofs heeft diverse malen een inleiding gegeven over ‘vreugde’.  

*  Er is een contract opgesteld door de FB, eindredacteur FL en het FSC m.b.t. de overname van 

artikelen uit FL in de blog van Franciscaans.nu. Artikelen van vijf jaar oud kunnen worden 

overgenomen, met instemming van auteur en op voordracht van de redactie van Franciscaans 

Leven. Verder kan uit elk huidig nummer een artikel worden overgenomen met instemming van 

de redactie van FL. Franciscaans.nu is een blog over franciscaans nieuws op het gebied van 
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duurzaamheid, economie, ethiek, kerk, leiderschap, maatschappij, politiek, spiritualiteit en zorg. 

www.franciscaans.nu. 

* Op 13 april is door enkele leden van het bestuur de Kruisweg gevolgd van Franciscans 

International. www.franciscansinternational.org met onder meer aandacht voor schendingen van 

het internationaal recht en VN handvest in Oekraïne.  

* Overdracht van restgelden heeft plaatsgevonden tussen de beheerscommissie van de Stichting 

‘Midden onder u…’ en de FB.  Dit vermogen van € 41.000,- zal gebruikt worden voor de uitgave 

van franciscaanse inspirerende teksten die het gemeenschappelijk en persoonlijk geloofsleven 

stimuleren. 

* In het kader van het 8e eeuwfeest van Franciscus neemt de FB deel aan het Duitstalige project 

‘Sonnengesang’ met specifieke aandacht voor de Schepping en het klimaat, dat in 2023 met een 

nieuwe website komt. De FB zit in de werkgroep educatie voor jongeren.   

* In het kader van het boekje over Elisabeth van Thüringen is er een samenwerking geweest met 

de H. Laurentius en H.Elisabethkathedraal uit Rotterdam vanwege gebruikmaking van 

afbeeldingen van Elisabeth voor het boekje en voor het uitvoeren van het theaterstuk: ‘Elisabeth 

van Thüringen: de vrouw die keuzes durfde te maken’. 

* Overleg met Fer van der Reijken ofm en Michel Versteegh ofs m.b.t. het aanpassen van de  

franciscaanse gedeelde website ‘franciscaanseweg.nl’. Marjan Bouritius houdt de website bij.  

* Op 9 september het digitaal bijwonen, vanwege het staken van het openbaar vervoer, van de 

inaugurale rede met als titel: ‘Sporen van het Mysterie in het licht van franciscaanse verhalen op 

actuele kwesties’,  bij het aanvaarden van hoogleraarschap van Willem Marie Speelman ofs.  

* Begin oktober is de Franciscaanse Beweging is gevraagd voor een steunbetuiging voor ‘het 

pelgrimshuis’ in het voormalig klooster van de franciscanen in Nijmegen 

* In het oktobernummer van het Franciscaans Maandblad ‘Alle goeds’ aandacht voor de zusters 

Franciscanessen van Veghel en in het novembernummer over de zusters Franciscanessen uit 

Roosendaal.  

 
9. De FB in getallen  

2022 2021  2020 2019 2018     2017  
        

Leden van de FB (okt-okt)    669 710 770  817  864    900    
Toegetreden nieuwe leden (okt-okt)     22  14  19  30   35        30       
Abonnementen FM     756 789 859  916  961      991 
Abonnementen FL     211 215 227 237 251  257        
Deelnemers Pinkstervoettocht            80  *  x  99 101  109    
Deelnemers studiedag jaarthema (gemiddelde)  32  x  x 30  30   33            
Deelnemers AK      38 49 71  57  74         
Aantal custoden (en contactpersonen)*          14(19)   15(20)    15(17)  15(19)  18(26)  20(27)            
Aantal werkgroepen en commissies        16       15  13       15         14         12         
Aantal leden werkgroepen/commissies               54       50  54   54         57         51        
     
* 14 verwijst naar het aantal custodieën /19 naar het aantal custoden en contactpersonen 
* Pinkstervoettocht 2021: bestellingen van boekjes 84 bestellingen van 1 of meerdere boekjes 
 

 
10. Tot slot 
Het jaar 2021 eindigde met oplopende besmettingscijfers en allerlei maatregelen waarmee 

rekening gehouden moest worden bij het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten . Toch 

http://www.franciscaans.nu/
http://www.franciscansinternational.org/
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werden er steeds nieuwe plannen gemaakt. We beseften dat niet alles wat we wilden helemaal 

uitgevoerd kon worden, maar we zijn dankbaar over de ontmoetingen en bijeenkomsten waarin 

mensen hebben kunnen delen wat hun vreugde, kracht en inspiratie geeft. 

Ook in onrustige tijden van stikstof- en klimaatcrisis en het kraken van onze economie en onze 

zuster moeder aarde, migranten- en vluchtelingenstromen, en oorlogsgeweld, willen we de 

toekomst tegemoet treden met hoop, liefde en vertrouwen. En met alles wat we ervaren en 

meemaken in het leven beseffen we dat niet alle inzet en inspanningen meteen zichtbaar of 

meetbaar zijn, maar dat we ervoor mogen zorgen dat we ‘het goede’ zaaien. Dat onze inzet en 

betrokkenheid, al onze zaadjes in vruchtbare en stevige grond mogen ontkiemen. Dat wij goede 

aarde mogen zijn voor onszelf en de ander. Dat we voor ogen houden al het goede, dat we geen 

tijd verdoen aan beslommeringen en zorgen, maar met een open blik ons op de toekomst richten 

op een wereld van ‘vrede en alle goeds’.  

 

11. Financieel beleid   

We presenteren u de jaarrekening over het verenigingsjaar 2021.  

Het jaar 2021 was opnieuw een bijzonder jaar. Waar in 2020 vrijwel alle activiteiten werden 

geannuleerd en digitale activiteiten werden opgestart, wenden we in 2021 aan digitale 

ondersteuning van activiteiten en werd een voorzichtige start gemaakt met het ondersteunen van 

fysieke activiteiten.  

 

Helaas bleven ook de inkomsten achter bij de kosten. Zowel de ledenbijdragen als de inkomsten 

uit de abonnementen nemen jaarlijks af, dat blijft een punt van aandacht en zorg. Het is helaas 

niet gelukt deze dalende ontwikkeling te keren. 

Door diverse kleine besparingen en een sober uitgave patroon is het gelukt om het negatief 

resultaat te beperken. 

Het verenigingsjaar 2021 wordt mede daarom afgesloten met een negatief exploitatieresultaat van 

€ 17.724,-. 

 

In het jaar 2021 zijn de obligaties vrijgevallen, dit betekende een afname van de vaste activa en 

een toename van de vlottende activa. 

Ook in 2021 heeft de vereniging een financiële bijdrage van € 100.000,-  van ADOFF mogen 

ontvangen. Het verenigingsbestuur is ADOFF zeer erkentelijk voor deze ondersteuning 

 

Het bestuur spreekt daarnaast hun dank uit aan allen die een bijdrage geleverd hebben aan het 

bereikte financiële resultaat over het jaar 2021. In het bijzonder aan Marie José Emmen die al 

jarenlang zeer betrokken en accuraat de verenigingsadministratie verzorgt.  
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11.1 Balans per 31 december 2021 

      
(na bestemming resultaat)      

 

31 DECEMBER 
2021  

31 DECEMBER 
2020 

 € €  € € 
      
      

VASTE ACTIVA      
 Materieel 720    0   

 Financieel 
        
365.000    

        
478.250   

        

Som der vaste activa  

     
365.720    

     
478.250  

      
VLOTTENDE ACTIVA      

 Voorraden 
         
63.744    

         
62.285   

 Debiteuren 
              
100    

              
115   

 Overige vorderingen 
           
2.028    

           
1.603   

 Liquide middelen 
        
142.335    

         
50.675   

        

Som der vlottende activa  

     
208.207    

     
114.678  

      

Totaal activa  

     
573.927    

     
592.928  

      
      
      
EIGEN VERMOGEN      

 Vrije reserves 
        
412.407    

        
430.131   

 Gebonden reserves 
        
158.987    

        
159.031   

        

  

     
571.394    

     
589.162  

      
SCHULDEN OP KORTE 
TERMIJN      

 Crediteuren 
           
1.294    

           
2.861   

 Overige schulden 
           
1.239    

              
905   

        

  

        
2.533    

        
3.766  

      

Totaal passiva  

     
573.927    

     
592.928  
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11.2 Resultatenrekening 2021 

      

      

 Begroting  Werkelijk  Werkelijk 

 2021  2021  2020 

 €  €  € 

      

      
Contributies Leden FB (inclusief vaste bijdrage FM 
)       55.000         48.690         52.069  

      
Abonnementen Franciscaans Maandblad - Steun         6.300           5.188           5.522  

      
Abonnementen Franciscaans Leven          7.500           6.488           7.096  

      
Bijdragen Vrienden            250              340              320  

      

Activiteiten & Werkvelden         6.000           8.657           7.442  
      

Rentebaten       19.250         19.310         20.247  
      

       94.300         88.673         92.696  
      

      

      

      
Communicatie (FM & FL )       35.200         31.867         31.713  

      
Bestuur en Organisatie *         7.000           5.464           4.090  
      

Personeelskosten 
     
169.000   

     
166.340   

     
168.841  

      
Secretariaat- en kantoorkosten         9.000           7.781           7.057  

      
Huisvestingskosten         7.330           7.115           7.076  
      
Afschrijvingen            500              352              500  
      

 

     
228.030   

     
218.919   

     
219.277  

      

      

 (133.730)  (130.246)  (126.581) 

      

Bijzondere baten & lasten 
     
100.000   112.522   147.366  

         

 (33.730)  (17.724)  20.785  

         

      

      
Kosten Bibliotheek en Publiciteit bedragen € 3.181      
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11.3 Andere kijk op jaarcijfers 2021 
     

Activiteiten  
(Directe) 

Kosten 
(Directe) 

Opbrengsten Resultaat 
     

 Uitgave FM / FL          31.867           29.426  (2.441) 
     

 Boekenverkopen *            3.323             7.131  3.808  
     

 Custodiën 256  0  (256) 

 Lieverlede               134  0  (134) 

 Pinkstervoettocht 333  333  0  

 Studie en Vorming (gift) 0  0  0  

 Kloosterweekenden 121  0  (121) 

 Vereniging Broeder Frans 0  467  467  

      

 Wandelingen 0  16  16  

 Studie, vorming en bezinning               987             5.820  4.833  

      

 Subtotaal activiteiten:              6.172  
     

 Mutatie reserve Boekenverkoop   

          
(3.808) 

 Mutatie bestemde reserve Custodiën    256  

 Mutatie bestemde reserve Lieverlede   134  

 Mutatie bestemde reserve Pinkstervoettocht   0  

 Dotatie bestemde reserve Studie en Vorming   0  

 Mutatie bestemde reserve Kloosterweekenden   121  

 Mutatie bestemde reserve Vereniging Broeder Frans   (467) 

 Aftopping i.v.m. maximering reserve Pinkstervoettocht   0  

 Aftopping i.v.m. maximering reserve Boekenverkoop   3.808  
     

 Subtotaal reserves:                  44  
     
Indirecte kosten:    

 Bestuur en organisatie            5.464  0  (5.464) 

 Personeelskosten        166.340  0  (166.340) 

 Secretariaat- en kantoorkosten          10.473             2.692  (7.781) 

 Huisvestingskosten            7.115  0  (7.115) 

 Afschrijvingen               352  0  (352) 

 Bijzondere lasten 0  0  0  

 Totaal:   

      
(187.052) 

     
Opbrengst leden    

 Contributies 0           30.940  30.940  

 Vriend van Vrede en alle Goeds 0                340  340  

 Totaal operationele opbrengsten:   31.280  
     

Financiering:    

 Bijdragen Adoff 0         100.000  100.000  

 Giften 0             5.772  5.772  

 Vrijval voorziening Franciscushuis 0                  -    0  

 Koersresultaat obligaties 0             6.750  6.750  

 Rentebaten 0           19.310  19.310  

 Totaal financiering:   131.832  
     

Verenigingsresultaat   

        
(17.724) 

     
*) Kosten boekenverkopen bestaan uit prijsverschillen en voorraadverschillen  
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 11.4 Verslag Kascommissie    

 
. 
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