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Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting de Graal

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 2 2 2 8 5 6

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

Nieuwegracht 51, 3512 LE Utrecht

Telefoonnummer

0 3 0 2 3 3 3 3 6 4

E-mailadres

liesbethvloemans@degraalbeweging.nl

Website (*)

www.degraalbeweging.nl

RSIN (**)

8 0 2 8 6 5 0 3 3

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
Internationale hulp en mensenrechten - Onderwijs in ontwikkelingssamenwerking
Levensbeschouwing - Wereldbeschouwing

In welke landen is
uw instelling actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

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

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

de Wit, Helena Wijntje

Secretaris

van Sloten, Hermien Cornelia Gerda

Penningmeester

Anbeek, Christina Wilhelmina

Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

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

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

De Stichting stelt zich tot doel:
a. de bewustmaking van vrouwen van haar taak in kerk en maatschappij;
b. de vorming van vrouwen onder a. genoemde taak;
c. de leiding van vrouwen bij de vervulling van de onder a. genoemde taak op
verschillende gebieden van het godsdienstige, spirituele, culturele en maatschappelijke
leven in Nederland:
d. projecten en programma's voor ontwikkelingssamenwerking;
e. de ondersteuning van de vereniging de Graalbeweging in Nederland en behartiging
van de belangen van haar leden;
f. andere rechtspersonen met gelijke of aanverwante doelstelling steunen.
(uit de statuten St. de Graal 2006)

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?

Beleidsplan 2021-2022
- zorg voor oudere graalleden
- 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
- vormgeven aan veranderende organisatie
- zorg dragen voor en beheren van het huis, inclusief gebruik door derden.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

- het stichtingskapitaal
- schenkingen, erfstellingen en legaten
- subsidies
- eventuele andere baten
(uit de statuten St. de Graal 2006)
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Algemeen (vervolg)
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 (bijvoorbeeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De verkregen inkomsten worden besteed aan:
- zorg voor oudere Graalleden
- het organiseren en uitvoeren van programma's in Graalhuis en/of via internet
- giften aan projecten van de Graalbeweging of internationale Graalbeweging in binnen
en buitenland
- onderhoud van het Graalhuis te Utrecht
- het vermogen is bij een bank in vermogensbeheer gegeven en wordt duurzaam
belegd. Naast een spaarrekening zijn er betaalrekeningen van St. de Graal voor:
de Graalbeweging, contributie, Intergraal en apart voor programma's en voor
Ontwikkelingslanden.

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

Open

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

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij
hebben wel het recht op vergoeding van de door hen in hun uitoefening van hun functie
gemaakte kosten. Zij zijn degenen die binnen de grenzen van de statuten het beleid
bepalen.
Het personeel ontvangt salaris volgens de CAO sociaal werk met dien verstande dat
allen die in Nederland voor de Graalbeweging werken hetzelfde salaris per uur
ontvangen ongeacht hun functie binnen de stichting. Er is geen pensioenregeling.

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.

Er heeft in dit jaar een intensief evaluatieproces plaatsgevonden.
De programma's zoals die gepland waren voor 2021 zijn te vinden in de
programmaboekjes die dat jaar zijn uitgebracht: www.degraalbeweging.nl/programmas.
Vanwege Covid-19 is het aantal programma's en verhuur van ruimtes gereduceerd
evenredig aan de programma-opbrengsten en -kosten.
Voor projecten en programma's in Nederland en in het buitenland zijn giften
overgemaakt.
In de Algemene Leden Vergadering (ALV) is geen stemming geweest over bijdragen
aan projecten aangedragen door de ALV. Dit is in 2022 ingehaald met een
totaalbedrag van € 30.000.
Er is administratieve ondersteuning verleend aan de bewoners van St. Jozef bij het
maken van nieuwe overeenkomsten.
Het positieve resultaat 2021 is aan de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve
Welzijnsfonds toegevoegd.
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd.

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

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

2.698

Financiële vaste activa

€

4.718.398

€

4.721.096

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€

+

€

3.457

€

4.600.225

€

4.603.682

Continuïteitsreserve

€

2.378.753

€

2.276.759

Bestemmingsreserve

€

2.951.920

€

2.788.938

Herwaarderingsreserve

€

Overige reserves

€

€

30.503

31-12-2020 (*)

€
€

+
€

+
€

5.330.673

5.065.697

4.439
Bestemmingsfondsen

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

€

€
653.658

€

+

530.126

+
€

684.161

€

5.405.257

6.527

€

5.138.247

€

68.057

+
€

€

6.527

534.565

+

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

31-12-2021

€

€

Totaal

+

Passiva

66.023

+
Totaal

€

5.405.257

+
€

5.138.247

Activa:
Financiële vaste activa: obligaties en aandelen.
Passiva:
Continuïteitsreserve: het kapitaal omvat het door de stichters der fondsen beschikbaar gestelde vermogen aangevuld met de jaarlijkse toevoeging van het
resultaat van het desbetreffende boekjaar.
De bestemmingsreserves hebben de volgende 2 bestemmingen:
- groot onderhoud aan het Graalhuis
- welzijnsfonds voor bijstand aan oudere leden van de Graalbeweging en ondersteuning aan andere rechtspersonen met gelijke of aanverwante
doelstelling.
Voorziening: studiegeld uit het Higher Education Fund.
Het positieve resultaat van 2021 is aan de continuïteitsreserve en de bestemmingsreserve Welzijnsfonds toegevoegd.
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

7.115

€

4.230

Financiële baten

€

535.340

€

215.771

Overige baten

€

16.020

€

19.006

€

6.496

+

€
€

0

6.940

+
0

€
€

7.115

+

4.230

€

+

+

+

€

564.971

€

245.947

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

19.008

€

18.450

Verstrekte subsidies & giften

€

7.500

€

7.500

Aankopen en verwervingen

€

Communicatiekosten

€

12.931

€

10.958

Personeelskosten

€

77.139

€

69.692

Huisvestingskosten

€

15.852

€

19.263

Afschrijvingen

€

759

€

341

Financiële lasten

€

29.699

€

26.927

Overige lasten

€

137.107

€

451.438

Som van de lasten

€

299.995

€

604.569

Saldo van baten en lasten

€

264.976

€

-358.622

Som van de baten

Lasten

€

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
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.

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

Baten
Opbrengst programma's, ontvangen giften.
Financiële baten: opbrengst effecten en overige rente baten.
Overige baten: opbrengst verhuur Graalhuis.
Lasten
Inkoopwaarde geleverde producten: kosten voor programma's.
Verstrekte subsidies en giften: jaarlijkse giften.
Communicatiekosten: kosten voor PR en tijdschrift "Intergraal".
Personeelskosten: salarissen, sociale lasten en overige personeelsbeloningen.
Huisvestingskosten: onderhoud, inrichting en exploitatiekosten pand.
Afschrijvingen: jaarlijkse afschrijving op inventaris.
Financiële lasten: beheer- en advieskosten m.b.t. de financiële vaste activa.
Overige lasten: kosten bijeenkomsten, algemene kosten en ondersteuningen.

Open

BELEIDSPLAN 2022
Basis
De Graalbeweging in Nederland maakt deel uit van de Internationale Graalbeweging waarvan de visie
luidt:
We zijn een internationale beweging en gemeenschap van vrouwen uit verschillende culturen, van
verschillende sociale achtergrond en leeftijd. We vertrouwen op de Geest van God, Mysterie en Bron
van Leven.
Wij zijn geroepen om de wereld duurzaam te maken, onze planeet te transformeren in een plek van
vrede en rechtvaardigheid.
We erkennen dat we deel uitmaken van het geheel van de schepping; we streven ernaar om
eenvoudig te leven en om zorg voor de hele aarde te verspreiden.
We zijn vastbesloten om uit te kijken naar tekens van hoop in een complexe wereld.
We worden gesterkt door de meelevende energie en het creatieve handelen van vrouwen.
De beweging, die ontstond in de katholieke traditie, is geworteld in het christelijk geloof en wordt
uitgedaagd door de radicale roep van Jezus’ onderricht. Tegenwoordig komen we uit verschillende
religieuze tradities en begaan we verschillende spirituele wegen. We delen dezelfde Graal visie. We
erkennen dat in ieder van onze Graallanden, onze uitdrukking van geloof, religie en spiritualiteit onze
eigen realiteit en cultuur weerspiegelen. We respecteren en erkennen deze verschillen.
Terwijl we de toestand van de wereld onder ogen zien en er het hoofd aan bieden, zijn we toegewijd
aan het samen groeien en het leren van elkaars wijsheid, ervaring en spirituele zoektocht.
Goedgekeurd door de Internationale Algemene Vergadering , Kleinmond, Zuid Afrika september 2011.

BELEIDSPLAN 2022
In november 2021 heeft de ALV het principebesluit genomen om, ondanks het kleine aantal leden
dat bovendien een hoge leeftijd heeft, door te willen gaan met het ontwikkelen van activiteiten in
Nederland. Vanwege nieuwe wet- en regelgeving is het noodzakelijk om de twee organisatievormen
Stichting en Vereniging hiertoe te ontvlechten. De statuten van de stichting worden herzien. Wat
betreft de Vereniging is het noodzakelijk om de verplichting van lidmaatschap van de Graalbeweging
te laten vervallen en te onderzoeken of er een leiderschap gevormd kan worden van jongere
betrokkenen dat een nieuwe vereniging vormgeeft. Hiertoe is in een ALV in januari een commissie
ingesteld die zich hiervoor wil inzetten. 2022 wordt een overgangsjaar met een beperkt programma
aanbod en in november wordt een rapportage verwacht. Het hiernavolgende blijft daarbij de
richtlijn.
De Graalbeweging verricht de volgende werkzaamheden:
1. Organiseren van programma’s passend bij de doelstellingen
2. Regelmatig uitbrengen van publicaties met het oog op de doelstellingen
3. Organiseren van contact en uitwisseling met Graalgroepen/individuen in Nederland en in het
buitenland

4. Vorm geven aan veranderende organisatie
5. Zorg dragen voor en beheren van het huis, inclusief gebruik door derden
6. Zorg voor oudere Graalleden

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Toelichting
In Nederland organiseren we activiteiten rond de volgende thema’s: vrouwelijke spiritualiteit
& empowerment; anti-racisme & inclusiviteit, duurzaamheid en zorg voor de aarde. Jaarlijks
organiseren we een Graallezing.
We publiceren vier keer per jaar het blad ‘Intergraal’. Via de email wordt er wekelijks een
nieuwsbrief over programma’s rondgestuurd. Twee maal per jaar verschijnt er een
programmaboekje. Er wordt ook via Facebook gecommuniceerd.
We zijn deel van de internationale Graalbeweging en nemen deel aan de Internationale
vergaderingen en netwerken.
Onder auspiciën van de internationale Graalbeweging is in augustus 2021 de Buitengewone
Graalleerstoel ‘Women and care fort he Future’ aan de Radboud Universiteit te Nijmegen
van start gegaan. Voor de zomer van 2022 staat er een ‘summer school’ op het programma
in Nijmegen. De oratie zal in het najaar van 2022 plaatsvinden.
Daarnaast dragen we zorg voor het onderhoud van ons pand in Utrecht dat aangemerkt is als
een monument. Een beheerder die in het pand woont ziet houdt daar toezicht op.
We zoeken nog naar een mantelzorg coördinator die de verantwoordelijkheid draagt voor de
oudere Graalleden die extra hulp en/of steun nodig hebben.

Al deze activiteiten dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen.

ACTIVITEITENVERSLAG 2021
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

•
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De programma’s zijn opgenomen in de twee programmaboekjes (voorjaar/najaar) 2021 van
de Graalbeweging. Actuele informatie op www.degraalbeweging.nl.
Er is veel aandacht besteed aan Maria Magdalena (tentoonstelling in het Catharijneconvent),
het witte huiswerk en genderidentiteit. Hoogtepunten waren de Graallezing door Kaouthar
Darmoni en een benefietconcert, muzikale en menselijke dialoog tussen een Palestijnse man
en een Joodse vrouw in samenwerking met de Geertekerk in de Vredesweek.
Door Covid - 19 hebben een aantal programma’s via internet plaatsgevonden. Ook moesten
sommige geannuleerd worden.
Het jaarlijkse retraite weekend voor leden en vriendinnen kon opnieuw niet doorgaan; wel
zijn er één op één zoals gebruikelijk kerstbezoekjes gebracht.
Vier leden wonen ZorgThuis St. Jozef B.V. te De Bilt. Er is wel een wisseling geweest doordat
een bewoner is overleden en een ander in haar plaats is gekomen.
Mantelzorg voor de oudere leden is met inachtneming van de beperkingen doorgegaan.
Er is verder gewerkt aan het opslaan van documenten in de cloud.
De oplossing van het interne conflict is stukgelopen maar met professionele begeleiding
heeft het bestuur verder gewerkt aan het zoeken naar een oplossing voor de toekomst die
structuurverandering noodzakelijk maakt. Dit heeft geleid tot drie scenario’s waaruit de
ledenvergadering in november een keuze heeft gemaakt.
Er zijn dit jaar drie rapporten gemaakt in het kader van de afgesproken Evaluatie: een door
het bestuur, een door de stuurgroep over hun activiteiten; en een evaluatierapport
gebaseerd op interviews en gesprekken met diverse groepen betrokkenen over de
activiteiten in het Graalhuis.
De buitengewone leerstoel onder auspiciën van de Internationale Graal aan de Radboud
Universiteit: ‘Graalleerstoel Women and Care for the Future’ is in augustus van start gegaan.
Er zijn met één ZZP’er vijf OVO’s afgesloten, totaal voor 302 uur ter ondersteuning van het
secretariaat, het maken van een SWOT-analyse plus evaluatierapport en het notuleren van
de ledenvergadering in november.
Giften zijn gegaan naar: VPSG1, 2BeFree2 zoals ieder jaar; de opbrengst van het
benefietconcert ging naar vredes/vrouwenprojecten in Palestina en Israël. In andere jaren
dienden leden voorafgaand aan de ALV projecten in en werd er gestemd over de verdeling
van een in de begroting vastgelegd bedrag tussen die projecten. In 2021 bood overvolle
agenda onvoldoende ruimte hiervoor.
Van de rekening Stichting de Graal Vogelenzang te Utrecht (voor Ontwikkelingslanden) is
in 2021 geld overgemaakt voor schoolgeld Masai-meisjes, voor de Anne Hope Foundation
die zich inzet voor uitvoering van het Training for Transformation programma (voorwaarde
om lid te worden van de Graal) en voor Kenia om een gezin te ondersteunen met schoolgeld.
Ook is er geld gegeven aan het Internationale Child Nutrition Fund.
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd (in persoon of via zoom).

Stichting VPSG voor advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving.
Stichting 2bfree zet zich in voor vrijheid en herstel van vrouwen die slachtoffer zijn geworden van
mensenhandel, door het bieden van professionele opvang, hulp en empowerment.
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