
IB
 1

12
 - 

1Z
*2

FO
L 

 

Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

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

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

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

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



02 van 06

1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

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?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

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

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

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

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.

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 spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

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

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

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

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.


	1	Algemene gegevens instelling
	2	Balans
	Activa
	Passiva

	3	Staat van baten en lasten 
	Baten
	Lasten


	1: 
	13: Hertog Paul (W.N.L.P.M.K.) von Oldenburg
	15: Dr. Caio Xavier da Silveira
	14: Hugo Bos
	16: 
	17: 
	10: Voornamelijk Nederland, soms België en Duitsland
	11_A4: 16
	12_A4: 30
	7: [Kunst en cultuur - Kunst en cultuur algemeen]
	8: [Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen]
	9: [- Secundaire sector (indien van toepassing) - ]
	20: Algemeen publiek
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Gelovigen
	28: Off
	29: Off
	30: Off
	31: Off
	32: Off
	33: Off
	34: Off
	35: Off
	36: Off
	37: Off
	38: Off
	39: Off
	40: Off
	41: Off
	42: Off
	43: Off
	44: Off
	45: Off
	46: Off
	47: Off
	48: Off
	49: Off
	50: Off
	18_ML: 
	0: Stichting Civitas Christiana
	5: www.civitaschristiana.nl
	2: Kruisboog 31, 3905 TE Veenendaal
	4_EM: info@civitaschristiana.nl
	1_KVK: 60350776
	6_RSIN: 853870433
	3_TEL: 0318884020
	51_ML: De stichting heeft als doel in Nederland te ijveren voor het behoud en de hernieuwde verbreiding van de christelijke beschaving, door;a. het beschermen en verdedigen van de christelijke grondslagen en waarden van de Nederlandse en Europese cultuur en het verspreiden van het christelijke geloof volgens de normen van de Rooms Katholieke Kerk als basis voor de christelijke beschaving, zoals deze beschreven wordt in het leergezag van de Rooms Katholieke Kerk; b. het promoten en beschermen van de heiligheid van alle menselijk leven vanaf het moment van conceptie tot aan de natuurlijke dood; c. het verdedigen van het gezin als instituut, op basis van het huwelijk tussen man en vrouw, de onontbindbaarheid van het huwelijk en de sociale waarde van het gezin in de maatschappij alsmede het recht van ouders om hun kinderen op te voeden en te laten onderwijzen volgens de eigen overtuiging; d. het verspreiden en verwezenlijken van het gedachtegoed van Plinio Corrêa de Oliveira.
	53_ML: De stichting tracht haar doelstellingen te bereiken door middel van; a. het uitgeven van boeken, tijdschriften en religieuze artikelen die betrekking hebben op de christelijke beschaving en de beoogde cultuuromslag; b. het onderwijzen van sympathisanten door middel van onder meer symposia, cursussen en zomer- en winterscholen; c. het gebruiken van alle moderne communicatiemethoden, zoals audiovisuele media, massamailings, telemarketing en internet; d het deelnemen aan discussies op internet, sociale media, radio en televisie over maatschappelijke en religieuze onderwerpen; en e. het organiseren van bijeenkomsten, straatcampagnes, bewustwordingscampagnes en het organiseren van en deelnemen aan manifestaties. 
	54_ML: De stichting krijgt haar inkomsten uitsluitend door donaties van particulieren, bedrijven en stichtingen. Wij ontvangen geen subsidies en hebben geen inkomsten uit commerciële activiteiten.
	56_ML: Bestuursleden ontvangen geen inkomsten voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Het personeel krijgt een passende beloning die marktconform is, we hebben geen eigen CAO. Vrijwilligers krijgen een vergoeding van hun onkosten.
	57_ML: In 2021 hebben we vele honderdduizenden brieven gestuurd naar onze achterban om hen te informeren over onze activiteiten, om petities te verspreiden en de publicaties die we geschreven hebben. We stuurden vele miljoenen e-mails met peilingen, vragenlijsten, artikelen, petites etc. We hebben enkele bijeenkomsten georganiseerd, als was het aantal als gevolg van de coronacrisis veel kleiner dan normaal. De voornaamste publicaties van 2021 waren: 'De coronacoup', 'Islam en de zelfmoord van het Westen' en 'Fatima: geschiedenis of toekomst?' In 2021 hebben we een hoofdkwartier aangeschaft in Veenendaal, met een bedrijfsruimte voor het maken van mailings en multimedia, plus een leefgedeelte waarin we bijvoorbeeld gasten ontvangen en bijeenkomsten orgnaiseren. Daarnaast zijn we begonnen met het vernieuwe van onze websites. Ook organiseerden we diverse straat campagnes, o.a. om de boeren te verdedigen tegen de dreigende onteigening vanwege stikstof.
	55_ML: De inkomsten worden besteed aan de activiteiten van de stichting, zoals die hierboven beschreven staan. Zo schrijven we artikelen, versturen papieren mailings, doen onderzoeken en publiceren de resultaten hiervan in rapporten, sturen e-mail mailings, adverteren via papieren media alsook online, organiseren bijeenkomsten, geven lezingen op congressen en doen straatcampagnes, etc.. Wij houden geen vermogen aan behalve wat nodig is voor een goede en veilige bedrijfsvoering.
	56: 
	_MLT: https://civitaschristiana.nl/beleidsplan
	knop: 

	57: 
	_MLT: 
	knop: 


	2: 
	1: 
	1_GT: 
	2_GT: 1598693
	6_GT: 7324
	7_GT: 
	5_GT: 79771
	3_GT: 5910
	8_GT: 122847
	4_GT: 1604603
	9_GT: 209942
	10_GT: 1814545

	3: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 1217470
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 123760
	4_GT: 473315
	10_GT: 1814545
	5_GT: 473315

	4: 
	7_GT: 
	6_GT: 
	8_GT: 
	2_GT: 
	3_GT: 
	1_GT: 
	9_GT: 97920
	4_GT: 418444
	10_GT: 516364
	5_GT: 418444

	2: 
	1_GT: 
	2_GT: 80409
	6_GT: 7807
	7_GT: 
	5_GT: 41341
	3_GT: 14768
	8_GT: 372039
	4_GT: 95177
	9_GT: 421187
	10_GT: 516364

	date01: 
	d_F: 31
	m_F: 12
	y_F: 2021

	0: 
	1: 31-12-2021
	2: 31-12-2020 (*)

	5_ML: 

	3: 
	1: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 2315934
	4_A7: 2315934
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 2315934
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 2315934
	25_A7: 
	26_A7: 
	27_A7: 2203019
	28_A7: 840458
	29_A7: -58044
	30_A7: 54871
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 885110
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 1317909
	24_A7: 2203019
	23_omschrijving: 

	2: 
	1_A7: 
	2_A7: 
	3_A7: 1864219
	4_A7: 1864219
	5_A7: 
	6_A7: 
	7_A7: 
	8_A7: 
	9_A7: 
	10_A7: 1864219
	11_A7: 
	12_A7: 
	13_A7: 1864219
	25_A7: 
	26_A7: 
	27_A7: 1538558
	28_A7: 668041
	29_A7: -19243
	30_A7: 306418
	15_A7: 
	16_A7: 
	17_A7: 628810
	18_A7: 
	19_A7: 
	20_A7: 
	21_A7: 
	22_A7: 
	23_A7: 909748
	24_A7: 1538558

	0: 
	1: 2021
	2: 2020 (*)

	JV: 
	_MLT: 
	knop: 

	3_ML: 



