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Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2017 

Conform de doelstelling die de Hendrix’ Stichting zich in 1973 zich gesteld heeft (‘Het behartigen en 
stimuleren van pastorale activiteiten en projecten in en vanuit de rooms-katholieke kerk in Limburg, 
dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke voormelde 
pastorale activiteiten kunnen dienen‘) is in het werkjaar 2017 met het de jaarlijkse opbrengsten uit 
het vermogen wederom aan een 21-tal diaconale en pastorale projecten een financiële bijdrage 
verleend.  

 

Toegekende bedragen  

In totaal is 2017 voor een bedrag van € 87.424 uitgekeerd. De uitgekeerde bijdragen zitten tussen de 
€ 15.919 en € 1.000. Enkele bijdragen zijn langlopende toezeggingen voor toegekende 
garantiesubsidies.  
In de toegekende aanvragen van 2017 nemen wij waar dat de gevraagde bijdragen lager zijn, vaak 
gerelateerd zijn aan een concreet deelproject en in cofinanciering met andere fondsen en stichtingen 
gebeuren.  
 

Diverse kosten 

Bestuur wordt in haar werk momenteel ondersteund door een ambtelijk secretaris. Deze kosten 
worden conform gemaakte afspraken vergoed en zijn ook in de jaarrekening verwerkt.  
Eveneens zijn in de jaarrekening de kosten voor accountants-, administratie- en advieskosten 
verwerkt.  
Het bestuur van de Hendrix’ Stichting ontvangt geen honorarium voor haar werkzaamheden. Wel 
kunnen de bestuursleden, conform bestuursafspraken, een onkostenvergoeding ontvangen. In 2017 
is van deze regeling ook gebruik gemaakt en zijn de bedragen hiervoor ook opgenomen in de 
jaarrekening.  
 
In totaliteit is het voltallige bestuur van de Hendrix’ Stichting in 2017 6 maal bij elkaar geweest om 
aanvragen te bespreken. Tussentijds is er op meerdere momenten overleg geweest in kleinere 
commissies over projectaanvragen en m.n. gericht op het financieringsbeleid.  
 
Eind 2017 heeft het bestuur afscheid genomen van Mgr. dr. P. Stevens. Mgr. dr. P. Stevens was meer 
dan 40 jaar bestuurslid en vele jaren voorzitter van de Hendrix’ Stichting. We zijn hem veel dank 
verschuldigd voor het vele werk dat hij in al die jaren voor de Hendrix’ Stichting gedaan heeft.  
Buiten het vertrek van Mgr. dr. P. Stevens is de bestuurssamenstelling van de Hendrix’ Stichting in 
2017 ook nog aangevuld met twee nieuwe bestuursleden, t.w. dhr. R. Hekking en dhr. J. 
Dautzenberg, deken van Maastricht.  
 
 
Geleen, juni 2018 
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Exploitatierekening over 2017  
       2017    2016 
 
       
Uitkeringen        87.424       100.421  
Algemene kosten         13.806         31.785  
 
 
 
 
 

  

         101.230 

 

  

         132.206 

 

 
 

         -101.230          -132.206 

Opbrengst van vorderingen die tot 
de vaste activa behoren en van 
effecten 

  

        96.266 

 

         62.686 

 

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

  
                42 

 
               581 

 

Waardeveranderingen van vorderingen die 
tot de vaste activa behoren en van effecten 

       117.213 

 

        237.307 

 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
 
Saldo boekjaar 
 
 
 
  

   -17.976 -17.582 

195.545 282.992 

94.315 150.786 
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Balans per 31 december 2017  
 

 
Activa 
Vaste activa 

 
 

2017       2016 

Financiële vaste activa     

Overige effecten 
Vlottende activa 
Vorderingen 

 3.301.216  3.308.589 

Overlopende activa          9.539         8.949 

Liquide middelen      229.292 
 

   128.742 

  

3.540.047 

 

3.446.280 
 
 
 

 

 

 

 

Passiva 
     

Eigen vermogen       

Kapitaal               45               45  
Overige reserves   3.530.486  3.436.171  

 

Kortlopende schulden 

                          3.530.531 3.436.216 

Overige schulden en overlopende 
passiva 

                                                        9.516      10.064 

  

                          3.540.047 3.446.280 
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