Naam:
De stichting Klein Sion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer KVK 41179238
Doelstelling:
De stichting Klein Sion is opgericht op 21 oktober 1966 met als doel een ieder de
gelegenheid te bieden om zijn/haar relatie met God te ontdekken, herstellen,
onderhouden of verdiepen. De stichting beoogt niet het maken van winst.
RSIN:
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 804099418
Adres:
Stichting Klein Sion
Arnhemsestraat 60
6974 AK Leuvenheim
Bestuur:
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door H.P. Simons (voorzitter), H.H.M.
Jansen (secretaris) en kapelaan S. Steijgaert (penningmeester temporaire).
Beleidsplan:
De stichting Klein Sion ondersteunt evangelisatie door het bieden van de mogelijkheden
om zijn/haar relatie met God te ontdekken, herstellen, onderhouden of verdiepen. De
komende jaren zal vooral worden ingezet om de voorzieningen alsmede haar
dienstverlening uit te breiden en te verbeteren. Ook wordt samenwerking gezocht.
Beloningsbeleid:
De stichting heeft geen personeel in dienst. De bestuursleden werken op vrijwillige
basis. Voor het onderhouden van het landgoed en de gebouwen, die niet door de groep
van vrijwilligers kunnen worden uitgevoerd, worden bedrijven ingehuurd tegen de in de
branche gangbare tarieven.
Uitgeoefende activiteiten:
Stichting Klein Sion realiseert haar doelstellingen door het organiseren en mogelijk
maken van:
- Retraites (georganiseerd door Klein Sion of door derden)
- Alpha-weekenden
- Individuele bezinning
- Lezingen, exegese
- Ora et labora-dagen (vrijwilligers)
- Eucharistievieringen
- 1e vrijdag van de maand (lezing, aanbidding en Eucharistie)
- Overige activiteiten.

Financiële verantwoording:
De stichting beschikt over het landgoed, inclusief opstallen, “De Rees”. Op het landgoed
is een hypothecaire lening gevestigd. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven over
2017 is hieronder weergegeven. Uitgangspunt voor het opstellen van dit overzicht is het
kasstelsel; het tekort of overschot wordt bepaald als zijnde het verschil tussen
ontvangsten en uitgaven in een bepaald jaar.

Overzicht van inkomsten 2016 en 2017
Inkomsten
Giften
Subsidies
Activiteiten

2016
€ 27.805,43
€ 442,20

2017
€ 85,23
€ 5.208,00

Overige baten
Huurinkomsten

€ 43.450,50
€ 1.239,47
€ 584,82
€ 2.039,98
€ 2.950,00

€ 45.146,80
€ 850,95
€ 488,32
€ 535,00
€ 3.200,00

Totaal inkomsten

€ 78.512,40

€ 55.514,30

Uitgaven
Gas/water/licht*
Gemeentebel./heffingen
Inkopen winkel
Inkopen voeding
Onderhoud opstallen
Onderhoud landgoed
Inventaris/materialen
Verzekering
Kosten erediensten
Rente
Bankkosten
Porti/Tel./Internet/TV
Administratie
Diversen

2016
€ 16.385,50
€ 5.028,12
€ 997,14
€ 7.223,30
€ 6.936,24
€ 38,99
€ 1.178,50
€ 1.789,94
€ 1.146,92
€ 6.389,37
€ 372,38
€ 1.432,95
€ 41,23
€ 1.744,96

2017
€ 9.898,11
€ 4.654,81
€ 187,97
€ 7.500,72
€ 4.722,03
€ 2.566,99
€ 2.600,27
€ 960,85
€ 82,90
€ 6.318,62
€ 370,32
€ 1.102,95
€ 117,53
€ 2.744,22

Totaal uitgaven

€ 50.705,99

€ 43.858,29

Overschot

€ 27.806,41

€ 11.656,01

Retraites
Winkel
Kerk Klein Sion

Overzicht van uitgaven 2016 en 2017

