Jaarverslag 2021 van de Hendrix Stichting
Inleiding
De doelstelling van de Hendrix Stichting, welke in 1973 is opgericht, is: het behartigen en
stimuleren van pastorale activiteiten en projecten in en van uit de rooms-katholieke kerk in
Limburg, dan wel van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke activiteiten, welke
voormelde pastorale activiteiten kunnen dienen.
Conform deze doelstelling heeft de Hendrix Stichting in 2021 aan in totaal 22 diaconale en
pastorale projecten een financiële bijdrage verleend.
Het bestuur van de Hendrix Stichting
Het bestuur van de Hendrix Stichting bestaat uit de volgende personen:
De heer drs. H.J.J.M. Vossen, voorzitter
De heer drs. R.W.M. Hekking, secretaris
De heer drs. J.L.H.H. Kunnen, penningmeester
De heer drs. W.J. Clout, bestuurslid
De heer J.J.H. Dautzenberg, bestuurslid
De heer lic. R.A. de Graaf Woutering, bestuurslid
Per 1 september 2021 nam de heer mgr. drs. A.G.M. Franssen afscheid als lid van het bestuur.
Het bestuur wordt in zijn werk ondersteund door een ambtelijk secretaris, zijnde mevrouw
J.P.A. Raaijmakers.
Het bestuur heeft in 2021 vijf keer vergaderd, waarvan vanwege corona drie keer digitaal.
Tussentijds is er verder op meerdere momenten overleg geweest in kleinere commissies over
projectaanvragen en financiële aangelegenheden.
Gesubsidieerde projecten in 2021
In totaal is in 2021 een bedrag van € 97.916,-- aan subsidies uitgekeerd. Dat is circa € 20.000,-minder dan het bedrag aan subsidies in het jaar 2020. De uitgekeerde bedragen per project
hadden een omvang van € 500,-- tot € 10.000,--. De volgende 22 projecten (in alfabetische
volgorde) hebben een bedrag van de Hendrix Stichting ontvangen:
Deken Hannemanstichting
OET-T-NIKS voor de realisatie van een CD
Organisatie fietsroutes Marialint Limburg
Stichting de Alverman Afferden
Stichting Dorpsontmoeting Hoës van Bree
Stichting Gemeenschapshuis Evertsoord
Stichting His Hope

Stichting Kerngezond
Stichting Mondriaan
Stichting Nabestaanden na zelfdoding
Stichting Pastorale Dienstverlening
Stichting Pergamijn
Stichting ’t Anker Offenbeek
Stichting 't Groenewold Venlo
Stichting 't PGCJ - Project Zin in Leven
Stichting 't PGCJ - Project Zin d’r in
Stichting Tijdig
Stichting Vrienden van de Jongerenkerk Venlo
Stichting Vrijwilligersdiensten Parkstad
Stichting Wijkpresentatie Maastricht Noordoost
Stichting Wijkpresentie Parkstad Limburg
Woonwagenpastoraat Heerlen
Financiële verantwoording
De Hendrix Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Alle ANBI’s moeten
gegevens publiceren op een eigen website of op een gemeenschappelijke website van
bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Grote instellingen zijn sinds 1 januari 2021 verplicht
om hiervoor een standaardformulier van de belastingdienst te gebruiken. Op deze website treft
u elders de financiële verantwoording van de Hendrix Stichting over het jaar 2021 aan.
Het totale vermogen van de Hendrix Stichting was op 31 december 2021 circa € 300.000,-hoger dan het vermogen eind 2020.
De samenstelling van de jaarrekening en de controle op de financiële bescheiden van de
stichting is door het bestuur opgedragen aan SmitsVandenBroek Accountants in Weert.
Swalmen, 28 juni 2022

