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BESTUURSVERSLAG 2020 

 
Het Jaar 2020 is een bijzonder jaar geweest voor de Friezenkerk. Ten eerste is Monseig 

neur Antoon Hurkmans teruggetreden als rector van de Friezenkerk. Als nieuwe rector van 

de Friezenkerk is Antoine Bodar benoemd. In januari 2020 heeft het bestuur van de Stich 

ting Willibrord Centrum besloten de stichting op te heffen. De Friezenkerk is overgegaan 

naar een nieuwe rechtsvorm, een parochie binnen het Vicariaat van Rome, met de officiële 

naam van de parochie Friezenkerk. Deze nieuwe bestuurlijk vorm bestaat uit een rectoraat 

en twee ondersteunende raden namelijk de Pastorale Raad en de Raad voor Economische 

Aangelegenheden. 

 

Het jaar 2020 is ook een jaar geweest van de beperkende maatregelen als gevolg van de 

Corona crisis. Voor zover mogelijk hebben de eucharistievieringen voortgang gevonden, 

maar het kerkbezoek is door de verschillende lock downs aanzienlijk teruggelopen. 

In het jaar 2020 heeft in de Friezenkerk een aantal renovatiewerkzaamheden plaatsgevon 

den. Zo is de Titus Brandsma zaal verder gerenoveerd en heeft het interieur weer een      

eigentijdse aanblik gekregen. Ook andere vertrekken werden gerenoveerd. Deze renovatie 

is                      in het jaar 2020 bijna afgerond. In 2021 is nog een beperkt aantal werkzaamheden 

voorzien. 

 
In 2020 is verder gewerkt aan een verdere modernisering de website van de Friezenkerk 

(www.friezenkerk.nl). De website wordt in eigen beheer onderhouden. 

 
Grote waardering bestaat voor de inzet van de vrijwilligers in de Friezenkerk, die ondanks 

de moeilijke omstandigheden als gevolg van de Corona crisis de kerk zijn blijven onder 

steunen. 

 
Uit de jaarrekening blijkt dat de inkomsten uit collectes in 2020 als gevolg van de Corona-

maatregelen aanzienlijk lager zijn dan in het voorafgaande jaar. Daarentegen is het aantal 

donaties aanzienlijk toegenomen. Doordat de kosten ook aanzienlijk lager zijn uitgeval len 

en de toegenomen donaties heeft de Friezenkerk het jaar 2020 met een positief saldo 

afgesloten. 

 

In 2020 is zoals aangegeven de Friezenkerk naar een nieuwe bestuurlijke vorm overge 

gaan. De Nederlandse bisschoppen hebben op instigatie van het Vaticaan namelijk besloten 

dat de Friezenkerk als een parochie naar canoniek recht moet worden ingericht. Dat bete 

kent dat de rector van de Friezenkerk hoofd van het bestuur en als zodanig een zelfstandig 

bestuursorgaan is en dat de structuur verder bestaat uit een Pastorale Raad, waarvan de 

rector de voorzitter is en bisschop Van den Hende als bisschop referent lid is. Verder is een 

Raad Economische aangelegenheden (REA) onderdeel van deze structuur, die verantwoor 

delijk is voor de financiële en materiele zaken van de Friezenkerk. De rector is voorzitter 

van de REA en deze bestaat uit tenminste 2 andere leden. De overdracht van de activiteiten, 

activa en passiva geschiedt op basis van een officiële goed gekeurde liquidatieverklaring. 

http://www.friezenkerk.nl/
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Als gevolg van de Coranacrises is het bezoek aan de Friezenkerk sterk teruggelopen in 

2020 en daarmee ook de inkomsten. Ook in 2021 is de verwachting dat dit bezoek zich 

maar ten dele zal herstellen.  

 

De begroting vertoont het volgende beeld: 
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 2020 

w 
2021 

B 

BATEN 

Bijdragen 

 
22.695 

 
600 

Vieringen 2.229 8900 

Activiteiten 545   2.950 

 25.509 12.450 

Bestemde bijdragen 13.065 
 

p.m. 

Totaal baten 38.574 12.450 

LASTEN 

Vergoedingen 

 

1.000 

 

2.400 

Onderhoud 1.954 2.600 

Huishoudelijke kosten 608 500 

Liturgie 140 900 

Algemene kosten 2.021 2.650 

 5.723 9.050 

Groot onderhoud 21.504 
 

p.m. 

Totaal lasten 27.227 9050 

 

SALDO BOEKJAAR 11.437 3.400 
 

 

 

De rector en de adviesraden hechten er aan hun grote dank en waardering uit te spreken 

jegens alle vrijwilligers en sponsoren, waaronder Stichting Vrienden van de Kerk der Frie 

zen. Zonder hun inzet zou de Friezenkerk niet de rol kunnen vervullen die zij het in kerke 

lijk en sociale leven van de Nederlandse en Nederlandstalige gemeenschap in Rome ver 

vullen. 
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JAARREKENING 2020 
 

 
 

BALANS PER 31 DECEMBER  

 2020 2019 

ACTIVA   

Bankrekeningen 

* Creval 

 

4.278,39 

 

2.826,08 

* ING 49.200,62 9.430,76 

Kasgeld 270,19 809,47 

Totaal activa 53.749,20 13.066,31 

PASSIVA 
  

Vermogen 18.749,20 9.066,31 

Te betalen Vaticaan Bloemenfonds 35.000,00 4.000 

 
Totaal passiva 

 
53.749,20 

 
13.066,31 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN   

 
2020 2019 

BATEN 

Vieringen 

 

2.643,70 

 

12.099,37 

Bijdragen 22.695,30 240,00 

Activiteiten 549,30 1.384,81 

Bestemde bijdragen 13.065,00 35.260,00 

 
38.963,30 48.984,18 

LASTEN 

Vergoedingen 

 

1.000,00 

 

5.975,00 

Onderhoud 1954,00 1.813,10 

Groot onderhoud 21.503,75 35.760,00 

Huishoudelijke kosten 608,25 376,63 

Liturgie 140,00 447,51 

Algemene kosten 1020,70 2.352,33 

 
26.226,70 46.724,57 

 
SALDO BOEKJAAR 

 
12.736,60 

 
2.259,61 
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TOELICHTING ALGEMEEN 

 

1. Algemeen 

 
Opheffing stichting 

De Stichting Willibrord Centrum is opgericht bij notariele akte d.d.28 maart 1990; de 

statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij notariele akte d.d. 7 april 2014. De stichting is 

statutair gevestigd te Hilversum en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 

41193969. Het feitelijk vestigingsadres is Borgo Santo Spirito 21/41 te Rome, Italie. Op 10 

januari 2020 heeft het bestuur van de Stichting Willibrord Centrum de stichting opgeheven. 

Daarna is de         Friezenkerk overgegaan naar een nieuwe bestuurlijke vorm. De overdracht van 

de activitei ten, activa en passiva geschiedt op basis van een formele goedgekeurde 

liquidatieverklaring. 

 

De Friezenkerk is een Nederlandse katholieke parochie, maar geen gewone. Dat komt om 

dat de Friezenkerk met name een pelgrimskerk is voor Nederlanders die Rome bezoeken. 

Een groot aantal kerkgangers komt als toerist of pelgrim uit Nederland of van elders om de 

kerk van de Friezen, genoemd naar de H.H. Michael en Magnus, te bezoeken. De Romein 

se kerkgangers vinden in de kerk voor zichzelf een geestelijk huis, maar daamaast zien zij 

het als hun taak om de gasten en pelgrims van verre welkom te heten op deze unieke Ne 

derlandse plek in het hartje van Rome, vlak bij de St. Pieter en hun wegwijs te maken. De 

ze bijzondere vorm van kerk zijn vraagt om aangepaste activiteiten. 

De Friezenkerk biedt ruimte voor: 

 
- Eucharistievieringen in de Nederlandse taal; 

- Gebedsvieringen en bezinningsbijeenkomsten, met name zodanige vieringen en 

bijeenkomsten met een oecumenisch karakter;  

- Ontmoetingen van- en voorlichting aan Nederlanders en Nederlandstaligen, van 
welke levensovertuiging ook, die in Rome woonachtig zijn, dan wel Rome als 

pelgrim, als toerist of anderszins bezoeken; 

- Ontmoetingen van Nederlanders en Nederlandstaligen met vertegenwoordigers van 
de Wereldkerk, zowel uit de centrale kerkleiding als uit andere kerkprovincies; 

Het geven van voorlichting aan wie geinteresseerd is in de Nederlandse en 
Nederlandstalige geloofsgemeenschap(pen). 

 
RECTORAAT 

De rector van de Friezenkerk is het hoofd van de Friezenkerk. De rector is ook kapelaan 

van de migrantenparochie en daarmee verantwoordelijk voor de zielzorg van Nederlanders 

in Rome. 

De huidige rector is Antoine Bodar. Zijn benoeming werd op 24 december 2020 bekend 

gemaakt. 
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BESTUURLIJKE VORM 

In februari 2020 is de bestuurlijk vorm van de Friezenkerk  gewijzigd.  De Friezenkerk  is 

een katholieke parochie naar canoniek recht die bestaat uit een rectoraat en twee adviesra 

den, namelijk de Pastorale Raad en de Raad voor Economische Aangelegenheden. 

De Pastorale Raad heeft als taak de rector, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal wer 

ker(s) te adviseren over het pastoraal beleid en samen met de rector, andere priester(s), 

diaken(s) en pastoraal werker(s) het eigen  aandeel,  dat de christengelovigen in de zending 

van de kerk hebben, te erkennen en te bevorderen, en in overleg met de Raad voor Econo 

mische Aangelegenheden de algemene beleidslijnen uit te zetten inzake het bestuur van het 

vermogen en de doelmatige aanwending daarvan ten bate van de Friezenkerk. De rector en 

de Bisschop-referent, Mgr. Van de Hende, zijn qualitate qua lid van de Pastorale Raad. De 

pastorale Raad bestaat daarnaast uit Eugene Dassen en Zr. Elly van Dijk. 

De Raad voor Economische Aangelegenheden staat de rector van de Friezenkerk met raad 

gevende stem terzijde bij het beheer van het vermogen, onder andere wat betreft het be 

stuur over de roerende en onroerende zaken die behoren tot het vermogen; het verwerven 

en ontvangen van de geldelijke bijdragen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten 

behoeve van de Friezenkerk; het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de Frie 

zenkerk; het  verlenen  van financiele medewerking  aan taken welke geacht  kunnen  worden 

te behoren tot het terrein van de parochiele  zielzorg,  het nakomen van verplichtingen welke 

op de Friezenkerk rusten; het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van 

overeenkomsten. De Raad voor Economische  Aangelegenheden heeft  voorts  als taak  sa 

men met de Pastorale Raad de kapelaan, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal wer- 

ker(s) te adviseren over pastoraal beleid. De Raad voor Economische Aangelegenheden 

bestaat uit de rector, de Bisschop-referent Mgr. Van den Hende, John Bakker en Hans 

Hoogeveen (penningmeester). 

Het contact met de Nederlandse Bisschoppenconferentie verloopt via Mgr. H. van den 

Hende, Bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Bisschoppenconferentie. 

 

BEREIKBAARHEID 

Algemeen e-mailadres: secretariaat@friezenkerk.nl 

 

 

2. Richtlijnen jaarrekening 

De jaarrekening wordt zoveel mogelijk opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor 

de  Jaarverslaggeving 640  'Organisaties  zonder  winststreven', uitgegeven  door de Raad 

voor de Jaarverslaggeving. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De 

jaarrekening is opgesteld in euros (€). 

 

 
 

3. Belastingen 

De kerkelijke instelling Friezenkerk wordt beschouwd als een algemeen nut beogende in 

stelling (ANBI). RSIN: 8169.63.393. De kerkelijke instelling  is  niet belastingplichtig voor 

de vennootschapsbelasting en niet voor de omzetbelasting. 

mailto:secretariaat@friezenkerk.nl
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4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

 
Algemeen 

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, of de 

actuele waarde, na aftrek van eventuele afschrijvingen of bijzondere waardeverminderin 

gen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats te 

gen verkrijgingsprijs. 

 
Resultaat 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over 

het boekjaar, waarbij deze worden bepaald op historische baten en worden toegerekend aan 

het boekjaar waarop zij betrekking hebben. 

 
 

5. Bloemenpracht St Pietersplein Rome met Pasen 

 
Sinds 2020 biedt de Friezenkerk met Pasen de Nederlandse bloemenpracht op het St Pie 

tersplein met Pasen aan het Vaticaan aan. Daartoe is een klein fonds beschikbaar. Verschil 

lende sponsoren, waaronder AGRI.NL, LTO, ZLTO en Rabobank/LNV hebben daar in 

2020 middelen voor beschikbaar gesteld ten hoogte van € 25.000 aangevuld met eigen 

middelen tot € 35.000. Helaas kon de aanbieding van de bloemenpracht in 2020 als 

gevolg  van de Corona maatregelen niet doorgaan. Het fonds blijft beschikbaar voor 

volgende jaren. 
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TOELICHTING BALANS 

 
Bankrekeningen 

De saldi staan ter vrije beschikking. 

 
Eigen vermogen 

De mutatie in 2020 vloeit geheel voort uit het saldo van het boekjaar. 

 
Te betalen posten 

Dit betreft een reservering voor gemaakte kosten waarvoor in 2020 nog geen factuur is 

ontvangen. 
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TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN  

 2020 2019 

Vieringen   

Collecten 2.488,67 8.364,27 

Misintenties 115,00 835,00 

Kaarsengeld p.m. 2.900,10 

 
2.643,67 12.0993,37 

 

 
 

Bijdragen 

Baten uit giften en legaten 

- legaat 20.000,30  

- giften Ned/Italië 2.695,30   240  

 22.695,30   240  

Activiteiten 

Verkoop koffie, drank, snacks 

 
20,00 

   
559,81 

 

Winkel 25,00   825,00  

Website 500,00     

Bank creditrente 4,30     

 549,30   l.384,8l  

 

 
Bestemde bijdragen 

     

Stichting Vrienden van de Friezenkerk 13.065,00   29.260,00  

Overige (Nederland)    6.000,00  

 13.065,00   35.260,00  
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 2020 2019 

Vergoedingen   

Reiskosten vrijwilligers 600,00 4.475,00 

Misstipendia 400,00 1.500,00 

 1.000,00 

 

  5.975,00 

Onderhoud (jaarlijks)   

Inventaris:   

Gebruiksartikelen 446.00 516,28 

Klein onderhoud 277,00 64,00 

Verzekering gebouw   

Schoonmaak 1.231,00 1.232,82 

 1.954,00 

 

  1.813,10 

Onderhoud (groot) 
  

Aannemer 21.503,75 35.260,00 

Geluidsinstallatie   

Vervanging vloer   

Architect - 500,00 

 -- 

21.503,75 
   

   35.760,00 

Huishoudelijke kosten 
  

Koffie,drank, snacks 161,93 161,93 

Verbruiksartikelen 346,32 214,70 

 608,25 

 

376,63 

Liturgiekosten 

* Miswijn en Hosties 

 

0 

 

41,61 

* Bloemen en planten 100,00  

* Kaarsen 40,00 450,00 

* Drukwerk 0 358,90 

 !40,00_ 

 

  447,51   
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 2020 2019 

 

 

 

Algemene kosten 

  

Vergaderkosten 0,00 60,00 

Vrijwilligersdag   

Drukwerk   

Website 

* Webmaster 
 

500,00 

 

* Hosting en overig 100,30 1.032,13 

Reservering winkelaankoop - 500,00 

Elektriciteit en water p.m. 1.000,00 

Gasflessen   

Representatie 242,08 350,00 

Bankkosten 203,30 39,40 

Overige - 402,93 

 1.045,68 2.352,33 

 


