1. Vereniging Geloof en Licht Nederland te Haaksbergen.
Vastgelegd in de statuten van 5 november 1997.
2. Ons RSIN-nummer 8067.67.777
Ons KvK nummer: 40077437
3. Postadres:
Secretariaat Geloof en Licht Nederland
Meerweidenlaan 51
1951 BW Velsen-Noord
4. De doelstelling van onze vereniging: Het bij elkaar brengen en ondersteunen van de
Nederlandse gemeenschappen van Geloof en Licht.
In de statuten is dit als volgt omschreven in artikel 3:
De vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk.
De vereniging is lid van L’Association Internationale Foi et Lumière. Het charter en de
constitutie van deze vereniging bepalen haar werking.
De vereniging heeft ten doel:
a. Het doen ontstaan, bij elkaar brengen en ondersteunen van de Nederlandse
gemeenschappen van Geloof en Licht. Deze gemeenschappen maken het
mogelijk diepe banden te scheppen tussen verstandelijk gehandicapte
personen, hun familie en hun vrienden. In de geest van het charter van Foi et
Lumière Internationale komen zij regelmatig bij elkaar voor ontmoetingen van
vriendschap, feest, delen, bezinning en gebed;
b. Banden te scheppen van broederlijke ondersteuning tussen de verschillende
gemeenschappen, in het bijzonder door landelijke ontmoetingen en
bedevaarten;
c. Te bevorderen, dat deze gemeenschappen en de personen, die er deel van
uitmaken, hun plaats krijgen in alle menselijke en christelijke
gemeenschappen, met eerbiediging van ieders special cultuur;
d. Samen te werken met gemeenschappen en verenigingen, die de
gehandicapte persoon helpen zijn menselijke en spirituele capaciteiten te
ontwikkelen en ernaar streven hem zijn volledige plaats te geven in
maatschappij en kerk;
e. Te getuigen van de houding van Jezus ten opzichte van geestelijk
gehandicapten en van haar geloof in hun staat van kinderen Gods en hun
vermogen tot een geestelijk leven en waarachtige heiligheid.
De vereniging zal zich in het bijzonder bezighouden met het organiseren van bijeenkomsten,
bedevaarten en vakantiekampen, het publiceren van een contactblad en in het algemeen
met alle initiatieven die de verwezenlijking van haar doelstellingen bevorderen. De vereniging
zal zich echter niet bezighouden met het oprichten of het bestuur van vestigingen, tehuizen,
scholen of werkplaatsen.
5. Beleidsplan
Geloof en Licht Nederland richt zich op het verzorgen en organiseren van maandelijkse
bijeenkomsten in de plaatsen Roermond, Oisterwijk, Haarlem en Volendam. Tevens richt de
vereniging zich op het verzorgen en organiseren van nationale bijeenkomsten in de vorm van
een nationale dag en een themaweekend en het verzorgen en organiseren van bedevaarten
voor leden van de vereniging.

6. De bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid
Het bestuur van de vereniging bestaat uit:
- een voorzitter; mw. T. van Rijt
- een secretaris; mw. G.M. van IJselmuijden-Vendrig
- een penningmeester; mw. I.C.A. Honkoop-van IJselmuijden
Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen
een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.
7. Verslag van de activiteiten van de vereniging in 2021
Net als de rest van de wereld heeft ook Geloof en Licht zich moeten houden aan de Coronaregels. Hierdoor zijn er in 2021 veel minder bijeenkomsten geweest dan in andere jaren, al
waren het er al wel meer dan in 2020.
Op internationaal niveau is er nog één ontmoeting geweest eind november van de
provincieraad.
De Nationale Raad is in 2021 eenmaal bij elkaar gekomen om met elkaar (in zeer kleine
kring, op ruime afstand) de ervaringen rond en de gevolgen van de coronapandemie voor de
gemeenschappen te bespreken en om plannen te maken voor het nieuwe jaar gezien de
verwachtte versoepelingen.
In oktober is er ook een coploegdag gehouden om samen de nieuwe reisgids te bestuderen
en inspiratie op te doen voor het nieuwe seizoen.
De verantwoordelijken van de gemeenschappen en diverse coploegleden hebben gedurende
het jaar op verschillende wijzen contact geprobeerd te houden met de leden. Zo zijn er
kaarten gestuurd, zijn er vanaf de straat leden toegezongen op hun verjaardag, er zijn kleine
cadeautjes rondgebracht en er zijn filmpjes opgenomen welke per mail naar de leden zijn
rondgestuurd. Daarnaast heeft iedere gemeenschap zelf gekeken wat er mogelijk was
binnen de geldende richtlijnen om zo toch een aantal keer bij elkaar te kunnen komen.
8. De staat van baten en lasten, met toelichting
Zie de ‘ Compte de resultat’, waarbij de volgende toelichting gegeven kan worden bij de
verschillende onderdelen:
C2
C33
C41
C7
C8
C9

Dit betreffen met name kosten voor ons kwartaalblad 't Lichtpuntje'.
Kosten voor bijwonen van provincievergaderingen.
Bijdrage aan de provincie voor internationale solidariteit en uitgaven van de provincie.
Betreft in 2021 de kosten voor de coploegdag, in 2020 is dit allemaal niet doorgegaan.
Dit betreffen bankkosten.
Dit betreft met name de kosten voor de website en de nationale raad.

P10
P11
P4
P6

De bijdragen van de gemeenschappen voor internationale solidariteit, de provincie en Nederland.
Bijdragen van de leden/gemeenschappen voor de verschillende activiteiten (zie C7).
Ontvangen donaties van leden en gemeenschappen.
Ontvangen donaties van buiten Geloof en Licht.

Het banksaldo van de vereniging is in 2021 toegenomen van € 10.011,77 naar € 10.573,42 doordat
het totaal aan (algemene) kosten lager is geweest dan de ontvangen bijdrages. Dit komt met name
door diverse giften welke zijn ontvangen naar aanleiding van een jubileum, deze ontvangsten zullen in
2022 gebruikt worden voor een nationale dag met een circus. De bijdrage naar de provincie was dit
jaar verlaagd, maar ook de jaarlijkse bijdrage van de gemeenschappen hebben we verlaagd om zo
alle gemeenschappen financieel gezond te kunnen houden. De nog aanwezige gelden zullen
aangewend worden voor het kunnen blijven organiseren van ontmoetingsweekenden en -dagen in de
komende jaren. Ook in 2022 zullen de meeste gemeenschappen een lagere bijdrage overmaken om
zo alle gemeenschappen financieel gezond te kunnen houden.

COMPTE DE RESULTAT

FOI ET LUMIERE INTERNATIONAL / GLAUBE UND LICHT INTERNATIONAL
Name des Landes : The Netherlands

MONNAIE LOCALE : EUROS

Verantwortlicher : T. v. Rijt

MONNAIE LOCALE : EUROS
CHARGES/DEPENSES
C1

Frais Secrétariat/ Sekretariat

C2

Documents/ Dokumente

C31

Conseil National / Nationalrat

C33

Rencontres Provinciales/ Provinz - Versammlungen

C34

Sessions de Formation / Formationstagungen

C36

Equipes Projets / Projekt-Gruppen

C4

Contribution à la PROVINCE / Beitrag an die Provinz

Réalisé

Budget

Réalisé

Budget

Budget

2020

2021

2021

2022

2022

€ 0,00

C43 Solidarité Dons / Solidarität-Spenden

€ 0,00

€ 537,60

€ 820,00

€ 450,00

€ 121,00

€ 820,00

€ 49,80

€ 200,00

€ 49,80

€ 200,00

€ 200,00

€ 278,00

€ 300,00

€ 145,00

€ 300,00

€ 300,00

€ 2.100,00

€ 2.100,00

€ 0,00

C41 Contributions des Communautés/ Beitrag der Gemeinschaften

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 0,00

€ 2.100,00

€ 0,00

€ 1.800,00
€ 0,00

C44 Assurances / Vesicherungen
C6

Activités de Recherche de Fonds / Geldmittel - Beschaffung

C7

Réunions Except./ Aussergew.Zusammenkünfte

€ 0,00

€ 3.000,00

€ 283,25

€ 4.230,00

€ 10.000,00

C8

Frais Financiers/ Kontoführungsentgelt, Kapitalertragssteuer

€ 155,39

€ 165,00

€ 164,83

€ 165,00

€ 165,00

C9

Divers/ Verschiedenes

€ 163,02

€ 250,00

€ 215,37

€ 250,00

€ 250,00

CZ

Dons Liés /Transit-Beträge von den Gemeinschaften oder anderen eigenen Konten
€ 3.267,21

€ 6.835,00

€ 3.195,85

€ 8.065,00

€ 13.465,00

€ 1.870,00

€ 3.500,00

€ 1.150,00

€ 0,00

€ 3.285,00

€ 127,50

€ 4.215,00

€ 10.715,00

€ 50,00

€ 2.480,00

€ 50,00

€ 50,00

( Ferienlager, Wallfahrten, 'Verkünden + Teilen')

TOTAL CHARGES / DEPENSES
PRODUITS / RECETTES
P1

CONTRIBUTIONS/Beiträge

P10

CONTRIBUTIONS DES COMMUNAUTES/ Beiträge der Gemeinschaften

P11

DONS DES MEMBRES DES CTES/ Spenden von Mitgliedern von G&L

P2

CONTRIBUTIONS DOCUMENTS/ Beiträge für Dokumente(Informationsmaterial)

P4

AIDES RECUES - SOLIDARITE (interne FOI ET LUMIERE)/Hilfe -Solidartiät innerhalb G&L

P6

CONTRIBUTIONS RECUES (externes FOI ET LUMIERE)/Hilfe -Solidartiät nicht von G&L

P7

PRODUITS EXCEPTIONNELS/ Aussergewöhnliche Einnahmen

P8

PRODUITS FINANCIERS/ Finanz-Einnahm,en (Zinsen)

P9

DIVERS/Verschiedenes

PZ

DONS Liés/Transit-Beträge von den Gemeinschaften oder anderen eigenen Konten

€ 43,00
€ 1.000,00

€ 2.700,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTAL PRODUITS / RECETTES

€ 2.913,00

€ 6.835,00

€ 3.757,50

€ 4.265,00

€ 13.465,00

Rappel total CHARGES DEPENSES

€ 3.267,21

€ 6.835,00

€ 3.195,85

€ 8.065,00

€ 13.465,00

-€ 354,21

€ 0,00

€ 561,65

-€ 3.800,00

€ 0,00

PROFIT / (PERTE)
Banque (début de période)
Caisse (en début de période)

€ 10.365,98

€ 10.011,77

€ 0,00

€ 0,00

TOTAL (en début de période) :

€ 10.365,98

€ 10.011,77

Banque (fin de période)

€ 10.011,77

€ 10.573,42

Caisse (en fin de période)
TOTAL (en fin de période) :

€ 0,00

€ 0,00

€ 10.011,77

€ 10.573,42

