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1. Geschiedenis 
 
Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling 
(alternatieve naam: Vrienden van het CPC) 
is in Nederland op 16 juni 2021 opgericht als stichting. 
De stichting heeft een aanvraag ingediend om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). 
 
 

2. Rechtspersoon 
 
KvK-nummer 83094342 
RSIN: 862724259 
Rechtsvorm: Stichting 
Statutaire naam: Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling 
Statutaire zetel: gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Datum akte van oprichting: 06-06-2021 
Inschrijving handelsregister: 06-06-2021 
Activiteiten (SBI): 94993 - Steunfondsen (niet op gebied van welszijnszorg) 
Beschrijving: Steunfonds voor het Centrum voor Pastorale Counseling 
 
 

3. Doelstelling en missie 
 
De stichting stelt zich ten doel een vriendenkring op te bouwen met het oog op fondswerving 
voor het Centrum voor Pastorale Counseling v.z.w., vereniging zonder winstoogmerk (hierna 
ook te noemen: het CPC), statutair gevestigd in België, ondernemingsnummer 0448497415, met 
activiteiten in België en Nederland. Deze vereniging is in Nederland geregisterd met RSIN 
828367628 en is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het CPC is een 
onderwijsinstelling met als belangeloos doel het bevorderen van pastorale hulpverlening op 
geestelijk en psychosociaal gebied. De stichting bestaat ten behoeve van de missie, de 
doelstellingen en de verspreiding van de theologische en theoretische uitgangspunten van het 
CPC. 
 
De fondsen die de stichting verzamelt kunnen door CPC gebruikt worden voor verwezenlijken 
van haar doelstellingen via onder meer de volgende activiteiten: onderwijsactiviteiten in het 
kader van het verstrekken van informatie, opleiding, training, coaching en supervisie, zowel 
preventief als curatief, zowel op academisch niveau als gericht op een breed doelpubliek, zowel 
gericht op personen, huwelijken, gezinnen, kerkgemeenschappen, scholen en andere mogelijke 
doelgroepen. Zij kan eveneens ambulante of residentiële hulpverlening of dienstbetoon 
organiseren en wetenschappelijk onderzoek verrichten. Deze opsomming van activiteiten is 
exemplarisch, en in geen geval normatief of beperkend. 
 
De stichting kan haar doel bereiken door zodanige wettelijke en doeltreffende middelen als het 
bestuur wenselijk of nodig zal achten. Zij zal in het bijzonder aandacht besteden aan 
fondswerving en het bekendmaken van de activiteiten van het CPC in Nederland. 
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4. Organisatievorm 
 
Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling is een stichting in Nederland.  
 
Bestuur 
Voorzitter: Dhr. J. De Vriese, Heverlee, België. 
Secretaris: Dhr. D. Lemmens, Oud-Vossemeer, Nederland. 
Penningmeester: Dhr. J. Lam, Hellevoetsluis, Nederland. 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden genieten geen vacatiegeld. Zij kunnen geen beroep doen op het vermogen 
van de stichting als was het hun eigen vermogen en zij worden voor hun bestuursfunctie niet 
bezoldigd. De stichting heeft geen personeel in loondienst. Bestuurders en vrijwilligers kunnen 
hun reiskosten en eventuele andere onkosten declareren. 
 
 

5. Wijze van werving van gelden 
 
Stichting vrienden van het Centrum voor Pastorale Counseling ontvangt haar inkomsten door 
middel van donateurs – particulieren, bedrijven en kerken – die op vrijwillige basis giften geven 
om de doelstellingen van de stichting te bevorderen.  
Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de 
stichting door erfstelling, legaat, schenking, uit vrijwillige bijdragen of op enigerlei andere wijze 
verkrijgt. De stichting heeft naast het werven van giften geen commerciële activiteiten, 
educatieve programma’s, onderwijs of andere projecten die inkomsten genereren.  
 
 

6. Beheer en besteding van vermogen 
 
Het bestuur stelt jaarlijks de begroting op, stelt de jaarrekening vast, en keurt deze goed 
overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in de statuten.  
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van het vermogen van de 
stichting. Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de doelstelling en 
verantwoordelijkheid van de stichting. 
De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt slechts een buffer aan om te garanderen dat de 
dagelijkse werkzaamheden ongehinderd blijven verlopen.  
 
 

7. Activiteiten 2021 
De stichting ontwikkelt in 2021 geen fondsenwervende activiteiten. De aandacht gaat naar het 
voorbereiden van de activiteiten in het werkjaar 2022. Daartoe zal overleg gepleegd worden met 
Stichting Vrienden van De Hoop te Dordrecht die haar ervaring zal delen. Het Centrum voor 
Pastorale counseling was in Nederland tot 2014 onderdeel van De Hoop ggz te Dordrecht en St. 
Vrienden van de Hoop was als dusdanig verantwoordelijk voor de fondsenwerving ten behoeve 
van het Centrum voor Pastorale Counseling. In 2021 wordt de fondsenwerving overgedragen 
van St. Vrienden van de Hoop naar Stichting Vrienden van het Centrum voor Pastorale 
Counseling.  
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8. Activiteiten 2022 
 
Vanaf 2022 zullen actief fondsen geworven worden door het publiceren van een 
driemaandelijkse nieuwsbrief. De stichting zal de driemaandelijkse nieuwsbrieven van het 
Centrum voor Pastorale Counseling inhoudelijk ontwikkelen.  
Daarnaast zal onderzocht worden welke andere kanalen voor fondsenwerving mogelijk zijn.  
 
 

9. Exploitatiebegroting 
 
In 2021 worden geen financiële uitgaven of inkomsten verwacht. Activiteiten starten in 2022.  
 
 2021 2022  2023 
Opbrengst 
Giften     0 30000 32000
  
 
Kosten 
Reiskosten     0   2000   2000 
Huisvestingskosten     0   2400   2400 
Kantoorkosten     0   1000   1000 
Ondersteuning CPC     0 24000 26000 
Totaal kosten     0 29400 31400 
 
Resultaat     0     600     600 
 
 
 


