Stichting de Graal
Adres: Nieuwegracht 51; 3512 LE Utrecht
secretariaat@degraalbeweging.nl (algemeen) of liesbethvloemans@degraalbeweging.nl (financiën)
Stichting de Graal te Utrecht (voor de Graalbeweging contributie, Intergraal):
ING NL93INGB0000656297. BIC: INGBNL2A
Stichting de Graal (voor programma’s):
TRIODOS NL30TRIO 0379311984
Stichting de Graal Vogelenzang te Utrecht(voor Ontwikkelingslanden) :
ING NL67INGB0000025586. BIC: INGBNL2A
ANBI goedgekeurd.

Officiële Gegevens
RSIN: 802865033
Kamer van Koophandel: 41.22.28.56
Bestuursleden in 2019:
Mw H.W. de Wit, voorzitter
Mw C.W. Anbeek, penningmeester
Mw H.C.G. van Sloten, secretaris
Doelstellingen:
(ondersteuning van) bewustwording van vrouwen, zowel op maatschappelijk als spiritueel
gebied, in Nederland en in de landen waar Graalgroepen aanwezig zijn.
ondersteuning en belangenbehartiging van leden van de beweging
ontwikkeling van (spiritueel) leiderschap van vrouwen
Beleidsplan 2019-2020
organiseren van programma’s, passend bij de doelstellingen
regelmatig uitbrengen van publicaties met het oog op de doelstellingen
organiseren van contact en uitwisseling met Graalgroepen/individuen in Nederland en in het
buitenland
vorm geven aan veranderende organisatie
zorg dragen voor en beheren van het huis, inclusief gebruik door derden.
St de Graal
Giften voor ontwikkelingslanden.
Vanuit Nederland is er door Graalleden en Graalvriend(inn)en geld bijeengebracht dat geoormerkt is
voor Graalprojecten in de ontwikkelingslanden. In 2019 is er € 16.670,- overgemaakt.
Toelichting op de financiën.
De Graal kan haar gelden alleen besteden conform haar doelstellingen en voor haar eigen nationale
en internationale activiteiten. Derhalve kunnen aanvragen van derden niet worden gehonoreerd.
Beloningsbeleid
Conform de Statuten genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

April 2020

Staat van baten en lasten over 2019

Stichting de Graal

BATEN
Giften en nalatenschappen
Verkoop boeken

€ 426.483
€
140

Totaal baten

€ 426.623

LASTEN
Salariskosten en sociale lasten
Huisvestingskosten
Bijdrage huurkosten
Projecten en programma’s
Algemene kosten
Ondersteuningen

97.032
20.319
-27.778
74.973
42.570
8.255

Totaal Lasten

€ 215.371

FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Resultaat uit financiële vaste activa

€ 487.912

Resultaat

€ 699.164

