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ANBI 
 
Naam 
JP2 Stichting 
 
RSIN 
823068286 
 
Postadres 
Steenschuur 19, 2311 ES Leiden 
 
Doelstelling 
Zoals vermeld in de statuten heeft de JP2 Stichting als doelstelling: het uitdragen en verkondigen en onderwijzen 
van het Evangelie en de Rooms-Katholieke Traditie en het stimuleren van een levende relatie met Jezus Christus, 
met name onder jongeren, alsmede het ondersteunen van theologische en geestelijke studies en publicaties, ook 
waar deze raakvlakken hebben met andere disciplines. 
 
Hoofdlijnen beleidsplan 
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten, organiseren en financieel 
ondersteunen van lezingen, cursussen, studies en publicaties via welke communicatiemiddel dan ook, zoals in 
druk, via het internet en andere elektronische media, en voorts door het verrichten van al hetgeen tot realisering 
van de doelstelling bevorderlijk kan zijn. De Stichting zal altijd werken in overeenstemming met leer, moraal en 
zeden van de Rooms-Katholieke Kerk. 
 
Bestuurssamenstelling 
Het bestuur telt drie leden, te weten de voorzitter, de penningmeester en de secretaris. Voor de actuele 
samenstelling van het bestuur wordt verwezen naar het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK-
nummer 51031949).  
 
Beloningsbeleid 
Bestuur 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding 
van de door hen redelijkerwijs in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten. Alle aan de bestuursleden 
betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht. Dit alles is in de statuten 
vastgelegd. 
 
Directie 
Er is geen bestuurslid of directeur in betaalde dienst van de Stichting. 
 
Personeel 
De Stichting heeft enkele medewerkers in dienst. De medewerkers worden betaald naar rato van gewerkte uren. 
De kosten zijn opgenomen in de financiële verantwoording. 
 
Verslag uitgeoefende activiteiten 
De belangrijkste evangelisatieactiviteit van de Stichting in 2018 was het project Twitteren met GOD (#TwGOD; 
www.tweetingwithgod.com). Daarnaast waren in 2018 verschillende publicaties beschikbaar die als doel hebben 
mensen helpen zich te verdiepen in kerkelijke architectuur en het geloof uit te leggen waar dit mogelijk is. Verder 
heeft de Stichting een project ondersteunt dat jonge kinderen en jongeren stimuleert om te lezen en zichzelf op 
die manier te ontwikkelen. Ook heeft Stichting de lokale parochiegemeenschap ondersteunt met een donatie 
voor de ontwikkeling van een multifunctionele zaal. Daarnaast heeft de Stichting verscheidene jonge mensen 
ondersteunt die deel willen nemen aan de Wereldjongerendagen (WJD) in Panama.  
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Financiële verantwoording 
De onderstaande gegevens zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2018.  
 
Balans per 31 december 2018 

ACTIVA   
Vaste activa € 6.384 
Vlottende activa € 6.524 
Liquide middelen € 57.669 
Totaal € 70.577 

 
PASSIVA   
Eigen vermogen € 54.477 
Kortlopende schulden € 16.100 
Totaal € 70.577 

 
Staat van baten en lasten 

BATEN   
Totaal baten € 116.445 

 
LASTEN   
Uitvoeringskosten € 15.880 
Totaal beschikbaar voor doelstelling € 100.565 
Besteed aan projecten € 135.176 
Saldo boekjaar € -34.611 

 
Toelichting 
Vlottende activa 
De vlottende activa bestaan uit voorraden (boeken), kortlopende vorderingen (verkoop van boeken) en rente, 
vooruitbetaalde kosten (projectkosten en huur studio).  
 
Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen een ING bankrekening met een saldo per 31 december 2018 van € 4.524 en een 
ING spaarrekening met een saldo van € 53.145. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit het openingssaldo (€ 89.088) en het saldo boekjaar (€ 54.477). 
 
Kortlopende schulden 
Kortlopende schulden zijn opgebouwd uit accountantskosten, kosten salarisadministratiebureau, sociale 
premies/loonbelastingen, loonkosten, kantoorkosten, nog te betalen projectkosten en overige 
projectgerelateerde kosten. 
 
Opbrengst giften 
De giften bestaan uit algemene giften (€ 13.133) en projectmatige giften voor diverse projecten (€ 82.590). 
 
Uitvoeringskosten en kosten t.b.v. projectondersteuning 
De uitvoeringskosten bevatten kantoorkosten, salariskosten ter ondersteuning van projecten, 
accountantskosten, kosten salarisadministratiebureau, afschrijving op vaste activa, bank- en administratiekosten 
en huur studio. 
 
Besteed aan projecten 
Evangelisatie (Twitteren met GOD en JP2 Bibliotheek), academische studie (Boeken “Wandelend Leiden 
Ontdekken” en “Katholieke Architectuur in de twintigste eeuw”, alsmede het Leesproject voor Fermentim) en 
sponsoring van externe activiteiten (o.a. WJD Panama). 
 
 


