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Jaarverslag 2019 

Conform de doelstelling die de Hendrix Stichting zich in 1973 heeft gesteld heeft, is in het werkjaar 
2019 met de jaarlijkse opbrengsten uit het vermogen aan in totaal 29 diaconale en pastorale 
projecten een financiële bijdrage verleend.  

      De doelstelling van de Hendrix Stichting is: 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. 
 

Toegekende bedragen 
 

In totaal is 2019 voor een bedrag van € 92.928 uitgekeerd. De uitgekeerde bijdragen hadden een  
omvang van € 250 tot € 15.000. Enkele bijdragen zijn langlopende toezeggingen voor toegekende 
garantiesubsidies. 
Het totale vermogen van de Hendrix Stichting is in 2019 als gevolg van een gunstig beursklimaat met 
ruim € 350.000 gestegen.  
 
Diverse kosten 

 
Het bestuur van de Hendrix Stichting wordt in zijn werk ondersteund door een ambtelijk 
secretaris. De kosten van deze ondersteuning worden conform gemaakte afspraken vergoed en 
zijn ook in de jaarrekening verwerkt. 
Eveneens zijn in de jaarrekening de accountants-, administratie- en advieskosten verwerkt. 
De bestuursleden van de Hendrix Stichting ontvangen geen honorarium voor hun werkzaamheden. 
Wel kunnen de bestuursleden een onkostenvergoeding ontvangen. In 2019 is van deze 
vrijwilligersregeling gebruik gemaakt; de uitgekeerde bedragen zijn opgenomen in de jaarrekening. 

        
      Aantal vergaderingen 
 

Het voltallig bestuur van de Hendrix Stichting is in 2019 zes maal bij elkaar geweest om aanvragen 
te bespreken. Tussentijds is er verder op meerdere momenten overleg geweest in kleinere 
commissies over projectaanvragen en over financiële aangelegenheden. 

 
Swalmen, 29 juni 2020 
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Exploitatierekening over  
                  2018              2019 

 

 
Uitkeringen 96.907    92.928 
Algemene kosten 13.441  14.676 

 
    Totale som der lasten                               - 110.348                      - 107.604 

    

Opbrengst van vorderingen  
en van effecten 

 
       102.872 

  
46.133 

Andere rentebaten en soortgelijke 
opbrengsten 

 
 29 

  
    0 

 
Waardeveranderingen van vorderingen  

    en van effecten 

 
    -  200.682 

  
451.493 

Rentelasten en soortgelijke kosten 
 

Totale som der inkomsten 
 
Netto resultaat 
  

          - 18.088           - 18.684 

         - 115.869      478.942 
 

          - 226.217      371.338 
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Balans per 31 december  

 
       2018        2019 

Activa  
 
Vaste activa 

   

Financiële vaste activa    
Overige effecten 
Vlottende activa 
Vorderingen 

3.027.731                                3.567.729 

Overlopende activa 9.539                                        10.692 

Liquide middelen 276.107                                      107.864 

   3.313.377    3.686.285 

 

Passiva 

   

Eigen vermogen    

Kapitaal 45  45 
Overige reserves 3.304.269  3.675.607 

 
   3.304.314        3.675.652 

Kortlopende schulden        
Overige schulden en overlopende 
passiva 

   9.063    10.633 

     3.313.377       3.686.285 
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