Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Katholiek Studiecentrum voor Geestelijke Volksgezondheid

Nummer Kamer van
Koophandel

4 0 4 7 7 5 3 2

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Postbus 90153, 5000 LE Tilburg

Telefoonnummer

0 1 3 4 6 6 3 3 4 2

E-mailadres

ksgv@ksgv.nl

Website (*)

www.ksgv.nl

RSIN (**)

0 0 2 6 1 2 4 1 0

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Gezondheid - Genezing en zorg
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland en België

Aantal medewerkers (*)

1 Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

9

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Herman Westerink

Secretaris

Guus van Loenen

Penningmeester

Lia Vergouwen

Algemeen bestuurslid

Rien van Uden

Algemeen bestuurslid

Kees de Groot

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het KSGV is een onafhankelijke wetenschappelijke vereniging die de relatie tussen
levensbeschouwing en geestelijke gezondheid bestudeert. De vereniging stimuleert
wetenschappelijke reflectie over actuele levensbeschouwelijke thema's in de
geestelijke gezondheidszorg en het maatschappelijke debat en beoogt daarmee een
kritisch onderscheidingsvermogen te bevorderen ten behoeve van een geestelijk
gezonde omgang met levensbeschouwing, religie en zingeving. Als professionele
organisatie wil het KSGV zijn doelstelling realiseren door studiebijeenkomsten,
publicaties, onderzoek, de instelling en instandhouding van bijzondere leerstoelen, en
door overige deskundigheidsbevordering.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Als professionele organisatie wil het KSGV zijn doelstelling realiseren door
studiebijeenkomsten, publicaties, onderzoek, de instelling van bijzondere leerstoelen
en overige deskundigheidsbevordering. Door de samenwerking met de
KSGV-netwerkgroep Vlaanderen wil het KSGV haar doelstellingen ook in Vlaanderen
verwezenlijken. Door verspreiding van resultaten van wetenschappelijk onderzoek en
reflectie wil het KSGV dienstbaar zijn aan instellingen en personen die professioneel
werkzaam zijn in de geestelijke gezondheidszorg, pastoraat en geestelijke verzorging,
en op andere terreinen van zorg en educatie. Het KSGV heeft daarin een
platformfunctie en neemt niet zelf deel aan maatschappelijke en kerkelijke discussies,
beoogt haar doelgroep in staat te stellen zich te oriënteren door deskundigen op het
terrein van levensbeschouwing en geestelijke gezondheid een (opiniërende) bijdrage te
laten leveren. In de komende jaren verwacht het KSGV jaarlijks een studiedag te
beleggen in Utrecht en in Vlaanderen. Daarnaast verwacht het KSGV elk jaar ten
minste twee publicaties in de vaste reeks Geestelijke Volksgezondheid uit te geven,
eén daarvan bevat bijdragen van studiedagen; eventuele extra uitgaven in buitenreeks.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Via contributies, giften, boekenverkoop, projectsubsidies, rentebaten en kaartverkoop
studiedagen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Inkomsten worden besteed aan het organiseren en faciliteren van
studiebijeenkomsten, realiseren van uitgaven, realiseren en in stand houden van
leerstoelen en acquisitie en instandhouden website.

https://www.ksgv.nl/wp-content/uploads/2017/10/Hoofdlijnen-vanhet-beleidsplan-van-het-KSGV.pdf

Open

Beloningsbeleid: leden van de redactiecommissie en van het bestuur verrichten hun
werk onbezoldigd. Sprekers en auteurs ontvangen een honorarium. Reis- en
verblijfskosten voor vergaderingen en studiebijeenkomsten worden vergoed. Voor de
functie van studiesecretaris wordt de CAO Nederlandse Universiteiten gevolgd.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.ksgv.nl/wp-content/uploads/2021/03/KSGV-Jaarversl
ag-2019.pdf

Open
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Balans

Balansdatum

–

–

Activa

Passiva

Immateriële vaste activa

€

€

Continuïteitsreserve

€

Materiële vaste activa

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Financiële vaste activa

€

709

Herwaarderings
reserve

€

€

€

709

Overige reserves

€

+

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

10.551

€

8.880

Effecten

€

89.532

€

89.532

Liquide middelen

€

89.851

€

75.574

€

709

€

709

€

+
€

+
€

189.934

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

€

190.643

€

+
€
€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

5.285

Totaal

€

190.643

73.480

€
€

111.878

96.619

€

+
€

+
€

73.480

Bestemmingsfondsen

73.480

173.986

+
Totaal

+

€

73.480

174.695

€

4.596

€

174.695

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

36.757

€

40.602

Financiële baten

€

4.992

€

5.022

Overige baten

€

€

15.910

+

€
€

0

19.926

+
0

€
€

36.757

+

40.602

€

+

€

+

+

€

57.659

€

65.550

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

14.871

€

27.682

Verstrekte subsidies & giften

€

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

Personeelskosten

€

Huisvestingskosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Financiële lasten

€

929

Overige lasten

€

6.293

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

200

1.585

€
€

20.106

30.344

€

878

€

8.295

42.399

€

68.784

15.260

€

-3.234

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

In 2019 zijn bezuinigingen doorgevoerd, met name rond het aantal werkzame uren van
de medewerker (studiesecretaris).

https://www.ksgv.nl/wp-content/uploads/2021/03/Financiele-vera
ntwoording-2019.pdf

Open

