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JAARVERSLAG 2019
Algemeen
Voor Stichting Adveniat was 2019 het zevende jaar, waarin ze haar activiteiten met
succes heeft ontplooid. Zo is ze erin geslaagd om fondsen te werven voor de
publicatie van boeken en projecten, het magazine Klooster!, en het uitvoeren van
multimediale projecten en acties via sociale media. Met deze activiteiten wil zij de
christelijke en/of katholieke geloofseducatie in Nederland, Vlaanderen en Suriname
stimuleren.
Bijdragen voor deze doelstellingen werden ontvangen van: Donatus, Verus,
Kansfonds, KNR/PIN (Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse
Religieuzen), SBBK (Stichting ter bevordering van het bijzonder katholiek onderwijs
te Beverwijk), Mr. Paul de Gruijter Stichting, de Orde van het H. Sacrament, de
Zusters van de heilige Juliana Falconieri (Juliaantjes), de bisdommen Rotterdam,
Groningen en ‘s- Hertogenbosch, en van enkele fondsen en particulieren die
anoniem willen blijven.
Wat fondsenwerving betreft blijft de Stichting twee sporen volgen: enerzijds de
fondsen om sponsoring verzoeken en anderzijds partners zoeken in publicaties.
Ook in 2019 werden gesprekken gevoerd met de Zalige Zalm (bureau voor kerkelijke
communicatie) en met diverse Nederlandse bisschoppen om nieuwe publicaties en
projecten te kunnen faciliteren.
In toenemende mate wordt vastgesteld dat het goed is om digitaal aanwezig te zijn in
de toerusting en contacten met de katholieke achterban.
Stichting Adveniat heeft door de jaren heen, door de kwaliteit en inhoud van de
publicaties en projecten die onder haar toezicht worden gerealiseerd, het vertrouwen
van fondsen en sponsoren gewonnen.
Het Stichtingsbestuur is in 2019 vijfmaal bijeengekomen: op 9 januari, 9 april, 6 juni,
24 september en 4 december. Voor een efficiënte werking is ervoor gekozen om de
vergaderingen van Adveniat BV en van Stichting Adveniat gemeenschappelijk te
houden, daar commissarissen en bestuurders dezelfde personen zijn.
De doelstellingen, zoals omschreven in het meerjarig beleidsplan zijn in 2019
grotendeels bereikt.

Publicaties en projecten
Kinderwoorddienst
De website Kinderwoorddienst met teksten voor de A, B, C liturgische jaren is in
2019 verder onderhouden. Het eindrapport is verstuurd naar de sponsoren en een
nieuwe aanvraag is gehonoreerd voor uitbreiding van de Kinderwoorddienst rond
Pasen en Kerst.
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Maandelijks wordt deze website door ruim 10.000 bezoekers geraadpleegd. Via de
website van Kloostermagazine komt men op de site van KWD. Het zou goed zijn
wanneer de beide sites inhoudelijk meer op elkaar worden ingericht. Dat bevordert
de herkenbaarheid van Adveniat en de omzet van de BV. Daartoe wordt een plan
ontwikkeld om tot één website te komen die alles met alles verbindt. Daarbij is
wezenlijk dat de redactie van deze website niet langer als een eilandje fungeert.
Daarom wordt een gesprek aangegaan met de redactie. Ook in 2019 werd
herhaaldelijk geprobeerd om tot een gesprek te komen met NRL (Nationale Raad
voor Liturgie) voor de goedkeuring van de teksten die zij als liturgisch beschouwt. Tot
nog toe kon hierover geen overleg plaatsvinden.
Geloven thuis
Voor Geloven Thuis moeten opnieuw fondsen geworven worden en dient er overleg
te komen met de redactie die er wel in slaagt om een groot publiek van 30.000
volgers te bereiken (per maand) maar de inhoud nergens verbindt met de naam van
Adveniat. Deze site heeft alleen toekomst wanneer deze onderdeel wordt van een
vernieuwde website van Adveniat die de verbinding legt tussen alle digitale uitingen.
Magazine Klooster!
Het magazine Klooster! is in 2019 vier keer verschenen. Wekelijks krijgen abonnees
de Klooster Nieuwsbrief. Tegen eind 2019 waren er bijna 2000 abonnees
geregistreerd, niet meegerekend de ruim 100 in Vlaanderen via Uitgeverij Halewijn.
Ook in 2019 heeft de Stichting fondsen geworven om de uitgave van Klooster!
mogelijk te maken.

Jaarcijfers en toelichting
Penningmeester Emile Duijsens heeft de jaarrekening van de Stichting over het
boekjaar 2019 opgesteld die het Stichtingsbestuur in zijn vergadering van 13 mei
2020 heeft goedgekeurd. Uit deze jaarcijfers blijkt dat de Stichting Adveniat in 2019
voor een bedrag van € 64.666 aan subsidies heeft ontvangen waarvan € 42.385 in
het boekjaar is toegekend aan diverse projecten en uitgaven. Alle kosten voor
administratie en zaakwaarnemer bedroegen € 2.106. Het boekjaar is met een winst
ter grootte van € 21.756 afgesloten. Het bestuur dankt alle fondsen en sponsoren
voor hun vertrouwen in de Stichting Adveniat.
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