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De Stichting Broedplaats Projecten (kortweg de Broedplaats) heeft als doel de aan haar toevertrouwde 

middelen te besteden aan projecten die op een of andere wijze tot doel hebben bij te dragen aan 

“vrede, gerechtigheid en heelheid” van de schepping, met een bijzonder accent op vergroening, 

duurzaamheid en opvang van mensen in knelsituaties. 

Dat doet zij met name door: 

• het financieel steunen van kleinschalige projecten die een bijdrage leveren aan een eerlijker 

verdeling van de welvaart; 

• het moreel en financieel steunen van startende woon/leefgemeenschappen in hun streven uit te 

groeien tot een gemeenschap van mensen die willen leven op basis van ‘samen delen’, in het 

bijzonder vanuit de Joods-Christelijke traditie.  

 

Achterliggende motivatie voor oprichting en opereren van de Broedplaats vormt de vergrijzing van 

kloostergemeenschappen. Vanuit de aanhoudende belangstelling voor spiritualiteit is er behoefte aan 

een moderne vorm van kloosterleven. In Nederland en daarbuiten bestaan reeds verschillende 

woon/leefgemeenschappen die daaraan invulling geven. Hun ontwikkeling verdient steun. De 

Broedplaats wil die steun geven. Via fondsenwerving probeert ze bovenstaande doelstellingen te 

realiseren. 

 

De Broedplaats (statutaire oprichtingsdatum 18 juni 1997) is voortgekomen uit leefgemeenschap De 

Wonne en wordt gedragen door De Wonne Almelo en De Wonne Enschede (met nevenvestiging 

Glanerbrug). Belangrijkste inkomstenbron over de jaren was de afdracht van batige saldi per boekjaar 

door de Wonne-gemeenschappen. Deze afdracht loopt echter sterk terug. Dit heeft onder meer te 

maken met de teruglopende externe verdiencapaciteit van de vaste bewoners, waardoor de inkomsten 

van de Wonne-gemeenschappen teruglopen. Deze trend zet zich naar verwachting de komende jaren 

door, reden waarom het bestuur van de stichting terughoudend is met het toekennen van bijdragen aan 

externe projecten. Dit om een buffer op te bouwen voor het geval een Wonne-gemeenschap een 

beroep zal doen op de stichting, bijvoorbeeld voor groot onderhoud. 
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Jaarverslag 2019 

 

In het verslagjaar is geen afdracht ontvangen van de Wonne-gemeenschappen en de rente-inkomsten 

zijn nagenoeg nul. Alleen op het saldo bij sociaal investeerder Oikocredit (in totaal € 50.000,- 

ingelegd) is in 2019 een bescheiden dividend (0,32%) ontvangen. Verder is eenmalig een bedrag van 

ruim € 30.000,- ontvangen van de Stichting Franciscaans Milieuproject. Die in 2018 is opgeheven en 

heeft besloten haar eindsaldo te schenken aan de geestverwante Broedplaats, voor besteding aan de 

doelen die de Broedplaats steunt, met een bijzonder accent op vergroening, duurzaamheid en opvang 

van mensen in knelsituaties. 

 



In het verslagjaar zijn vier aanvragen gehonoreerd: 

• Wonne Enschede, groot onderhoud kapel € 2.500,- 

• Vivir Juntos (Ark-gemeenschap, Nicaragua) € 3.000,- 

• Hapin (Hulp aan Papoea’s in Nood) € 500,- 

• Opstartfase leefgemeenschap De Huijberg € 10.000,- 

 

Tevens is opnieuw een garantiestelling afgegeven t.b.v. kloosterweekenden Franciscaanse 

spiritualiteit, ad € 1.000,- deze keer. Daarop is in 2019 geen beroep gedaan. 

 

 

Financiële verantwoording 2019 

 

Saldo per 1-1-2019:  € 98.598,70 

 

Inkomsten (in euro’s) 

Stichting Franciscaans Milieuproject 30.820,85 

Gift n.a.v. 40 jaar Wonne 50,00 

Rente 33,48 

Dividend 160,57 

totaal 31.064,90 

 

Uitgaven (in euro’s) 

Bijdrage projecten De Wonne 2.500,00 

Bijdragen aan externe leefgemeenschappen/projecten 13.500,00 

Bankkosten 150,00 

Diversen (reiskosten) 6,80 

totaal 16.156,80 

 

Saldo  

 

14.908,10 

 

 

 

Saldo per 1-1-2020:  € 113.506,80 

 

(afrondingsverschil € 0,00) 

 

 


