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1. Over RKI Bezinningscentrum Emmaus

RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus is een
evangelisatieproject. In 1921 ving dat project aan onder de naam
“Missiehuis St. Lambertus”, vernoemd naar de heilige die Nederland
kerstende na de Romeinse tijd. In Missiehuis St. Lambertus werden
missionarissen (SVD) opgeleid, veelal voor de regio Zuidoost Azië.
Sinds 1989 is het bezinningscentrum gericht op geloofsverkondiging
in de eigen streek. Emmaus is inmiddels dé ontmoetings-, gebedsen bezinningsplek voor christelijk Nederland en staat open voor alle
christelijke denominaties.
RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus is een Rooms-Katholieke
Instelling (RKI), een private kerkelijke rechtspersoon in de zin van
canon 116 van het wetboek van canoniek recht. Als kerkelijke
rechtspersoon is zij een zelfstandig onderdeel van het RoomsKatholieke Kerkgenootschap in Nederland en bezit zij als zodanig
ingevolge artikel 2 boek 2 BW rechtspersoonlijkheid en deelt zij in de
ANBI status van de Rooms-Katholieke Kerk.
2. Governance en bestuur

Het bestuur bestond in 2019 uit een oneven aantal leden:
Guido Vergouwen – voorzitter
Maurice Schempkes – secretaris
Karel Pouwels – penningmeester
Vacature
Vacature
Geen onderdeel van het bestuur:
Bart Theunissen – rector en conform statuten tevens geestelijk
begeleider – en Maarten Over – directeur en als zodanig belast met
de dagelijkse leiding op de werkvloer.
Het bestuur vergadert regulier om de 3 maanden en kwam in 2019
daarnaast nog een aantal keer samen. Het bestuur beoordeelde
tijdens haar vergaderingen het financiële verloop en stelde de
jaarrekening tijdig vast.

3. Doelrealisatie

De kerkelijke instelling stelt zich ten doel het (doen) personen en
groepen van personen de gelegenheid te bieden om zich te
bezinnen, zulks ter bevordering van zowel hun geestelijke als hun
lichamelijk welzijn, een en ander in het bijzonder in het kader van de
christelijke vorming en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een
en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk
kan zijn. De kerkelijke instelling streeft haar doelstelling na in
overeenstemming met de leer van de Rooms-Katholieke Kerk en
geïnspireerd vanuit de katholieke gemeenschap.
Om haar doelstelling te realiseren ontving de kerkelijke instelling
over 2019 iets meer dan 15.519 overnachtende gasten en daarnaast
nog 1.087 daggasten. De kerkelijke instelling organiseerde eigen
retraites, zoals Emmausdagen, Woestijndagen en nodigde tal van
andere christelijke organisaties uit om retraites en
bezinningsweekenden te organiseren op Emmaus. Ook is er rondom
de rector een gebedsgroep en wordt dagelijks om 8.00 uur een H.
mis gevierd en van 20.00-21.00 uur is er in de eigen kapel
aanbidding van het H. Sacrament
4. Communicatie met belanghebbenden

RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus heeft een eigen website
(www.emmausbezinningscentrum.nl) en communiceert tevens via
sociale media zoals facebook. Daarnaast verzendt Emmaus periodiek
een vriendenbrief en een bestuursverslag (bestuursbrief).
5. Maatschappelijke aspecten

RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus probeert niet alleen door
verwezenlijking van haar eigen doelstelling bij te dragen aan de
maatschappij in Nederland, maar ook op diverse ander manieren. Zo
wordt duurzaam bosbeheer toegepast op het buitenterrein en het
daar gelegen eigen bos (7ha). Zo nestelen er sinds enige jaren uilen
en andere grote vogels in de klokkentoren en rondom het oude
klooster. Maar ook in huis worden veel activiteiten milieubewust
uitgevoerd (keuze schoonmaakmiddelen; ledverlichting etc.).
Daarnaast wordt de accommodatie op onderdelen tijdig
vernieuwd/uitgebreid teneinde meer moderne isolatierendementen
te kunnen realiseren.

6. Belangrijkste risico’s en onzekerheden

RK Instelling Bezinningscentrum Emmaus kan niet zonder haar
tientallen vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor missie en
gebouw. Deze groep veroudert. Emmaus werkte in 2019 succesvol
aan uitbreiding en verjonging van het vrijwilligersbestand.
Een andere onzekerheid vormen de stijgende vast kosten van het
gebouw, zoals onderhoud en verwarming. De uitbreiding uit eind
jaren 80 dient op afzienbare termijn te worden vervangen door
energie-efficiëntere nieuwbouw.
7. Financieel beleid

In 2019 stond de belastingdienst de RK Instelling Bezinningscentrum
Emmaus toe om op het saldo van baten en lasten een fictief loon in
mindering te brengen voor de door vrijwilligers gewerkte uren.
Datzelfde geldt voor het ontvangen bedrag aan giften van derden. In
2019 komt aldus het (fiscale) saldo van baten en lasten daarmee uit
op nihil.
Conform artikel 4.10 van de statuten genieten bestuurders geen
beloning of vacatiegelden voor hun werkzaamheden. Zij declareren
ook geen onkosten.
De instelling heeft personeel in dienst waarmee individuele
arbeidsovereenkomsten gesloten worden. Het beloningsbeleid van de
instelling is erop gericht haar personeel te belonen volgens de
maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn,
passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling. Een
deel van de gewerkte uren wordt door het personeel om niet
verricht, als vrijwilliger, zonder vrijwilligersvergoeding. Enkele
vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding, binnen de
geldende fiscale maxima.
Niet alleen in hoogte van salaris, maar ook in aantal FTE is RK
Instelling Bezinningscentrum Emmaus (met 6,4 FTE) terughoudend.
De verhouding tussen het aantal betaalde krachten versus aantal
vrijwilligers is ongeveer 1:10.
Het financiële beleid is erop gericht om geloofsbezinning ook
mogelijk te maken voor minderdraagkrachtigen christenen. Daarom
is de inrichting van de accommodatie eenvoudig en de
kostenstructuur laag. Voorts is het beleid erop gericht om het (bijna)
100-jarige Emmaus als missiehuis in stand te houden.

Het missiehuis is een van de oudste en in ieder geval het grootste
christelijke bezinningshuis van Nederland, met een capaciteit van
360 bedden.
Het jaarlijks gerealiseerde saldo wordt besteed aan het organiseren
van nieuwe bijeenkomsten, het aflossen van leningen (langjarig ca.
EUR 80.000 jaarlijks), het werven van donateurs en de
instandhouding van het missiehuis, dat het nodige achterstallig
onderhoud kent.
Kort en goed, RKI Bezinningscentrum Emmaus is alleen mogelijk
door de inzet van veel vrijwilligers, bidders en donateurs. De
exploitatie van het bezinningscentrum loopt via de kerkelijke
instelling en resulteert in over 2019 in het volgende beeld.
Balans per 31-12-2019

ACTIVA
Vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en installaties
Inventaris
Vlottende activa
Debiteuren
Belastingen en sociale verzekeringen
Overige activa
Liquide middelen

2019
1.794.566
1.677.905
27.389
89.272
100.285
62.432
*
37.853
135.840

2018
1.794.054
1668156
35131
90767
35.555
26747

Totaal

2.030.691

2.064.939

2019
905.156
373.483
670.555
670.555
81.497
5.403
14.948
12.839
48.307

2018
811.380
356.750
810.000
810.000
86.809
14.010
10.972
14.404
47.423

2.030.691

2.064.939

PASSIVA
Kapitaal
Voorzieningen
Langlopende schulden
Leningen
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Vakantiegeld
Overige schulden
Totaal

8808
235330

Begroting 2020 en realisatie 2019
Kengetallen

Overnachtingen
Daggasten

2020
15500
1000

2019
15519
1087

Baten

Giften
Logies
Wasserette
Winkel

Giften en incidentele baten
verkoop logies en verteer
verkoop lakens en handdoeken
verkoop boeken etc.

45.000 82.484
620.000 602.749
14.500 14.529
1.500
1.536
681.000 701.298

Lasten

Verteer
Gebouw
Voorziening
Machines
Kantoorkosten
Werknemers
Wasserette
Winkel
Afschrijving
Financiering

Inkoop
Onderhoud, energie, verzekering
Groot onderhoud
Onderhoud, verzekering
ICT, telecom, etc.
Salaris, verzekering, etc.
Inkoop
Inkoop
Afschrijvingskosten
Rente en kosten

81.000 78.928
125.000 111.332
15.000 16.733
5.000
3.707
8.000
7.483
349.000 341.276
12.000 11.563
1.300
1.232
19.000 20.110
14.500 15.158
629.800 607.522

Saldo baten en lasten

51.200

93.776

8. Beleidsplan

Het beleid van de kerkelijke instelling is gericht op de
verwezenlijking van haar doelstelling onder meer door het
(doen/laten) organiseren van retraites, conferenties en andere
bijeenkomsten. Daartoe wordt het historische complex bewaard en in
stand gehouden en waar nodig uitgebreid met moderne kamers en
voorzieningen. Bezinningscentrum Emmaus heeft geen
winstoogmerk.
In het jaar 2020 heeft RKI Bezinningscentrum Emmaus als
speerpunt het uitbreiden van haar retraites en evangelisatie, onder
meer door het uitbreiden van haar bestand van christelijke groepen
die de evangelisatie ondersteunen door activiteiten te organiseren in
het bezinningscentrum. Daarnaast staat het onderhoud en de
modernisering van het bezinningscentrum op het programma.
In geval van ontbinding wordt het eventuele batige saldo bestemd
voor een doel dat zo goed mogelijk aansluit bij het doel van de
kerkelijke instelling. De kerkelijke instelling werft gelden ten
behoeve van de doelstelling door het werven van donateurs, baten

uit activiteiten, legaten, subsidies etc. De administratie en financiële
verslaglegging geschiedt door de economische dienst van het bisdom
’s-Hertogenbosch en de jaarrekening wordt ter kennisneming
toegezonden aan de bisschop van ’s-Hertogenbosch. De
beheerkosten als percentage van de totale inkomsten op jaarbasis
zijn zeer gering. De kerkelijke instelling houdt niet meer vermogen
aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de kerkelijke
instelling. Afgezien van het aangehouden minimale werkkapitaal zit
het vermogen in het gebouw (het oude klooster en
uitbreidingsvleugels). Het gebouw en terrein wordt gebruikt wordt
voor het (doen) organiseren van retraites, conferenties en andere
bijeenkomsten conform de doelstelling van de kerkelijke instelling.
Ook de verkregen inkomsten worden aangewend ten behoeve van de
doelstelling van de kerkelijke instelling. Er is een minimaal aantal
personen in dienst (2020: 6,4) hoofdzakelijk in schoonmaak,
onderhoud en gastverzorging). Zonder haar tientallen vrijwilligers
kan Bezinningscentrum Emmaus niet draaien. Het bestuur bestaat
uit een oneven aantal leden. Iedere bestuurder heeft één stem.
Niemand van de bestuursleden heeft doorslaggevende zeggenschap
over het vermogen van de kerkelijke instelling. Derhalve kan geen
enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de
instelling als ware het eigen vermogen. De benoeming van de
voorzitter van het bestuur behoeft de goedkeuring van de bisschop
van ‘s-Hertogenbosch).

