VRIENDEN VAN TITUS BRANDSMA
Jaarverslag 2014 – 2016
De Stichting Vrienden van Titus Brandsma is een bescheiden stichting met een ambitieuze
doelstelling, nl. om initiatieven te ondersteunen die het geestelijk erfgoed van Titus Brandsma
bewaren en vormgeven in de wereld van vandaag.
Graag willen wij laten zien wat wij doen met de ontvangen gelden, en hoe wij de doelstelling van de
Stichting trachten te realiseren. Met genoegen en dankbaarheid jegens alle Vrienden bieden wij dit
verslag aan.
In deze laatste jaren heeft bestuur zich vooral toegelegd op het vinden van mogelijkheden om het
geestelijk erfgoed van Titus onder de aandacht van een nieuw publiek te brengen en zo het
ledenbestand van de Vrienden te verjongen en uit te breiden. Daarnaast heeft een goede
taakverdeling tussen het Titus Brandsma Memorial en de Vrienden veel aandacht gevraagd.
Verhouding Vrienden en Titus Brandsma Memorial
De doelstelling van de Vrienden is om initiatieven te ondersteunen die gestalte geven aan het
geestelijk erfgoed van Titus Brandsma en om daartoe fondsen te verwerven. De Stichting Vrienden
van Titus Brandsma is een steunstichting van het Titus Brandsma Memorial. Dit impliceert dat de
Vrienden slechts die activiteiten ontwikkelen die hiertoe geëigend zijn, andere activiteiten vallen
onder de verantwoordelijkheid van het TBM. Beide stichtingen hebben de ANBI status.

ACTIVITEITEN 2014
Kaartenactie
Om de band met de leden te versterken is aan het gehele adresbestand, ongeveer 6000 adressen,
een kaart gestuurd met het verzoek een kaart terug te sturen met een wens voor het komend jaar.
Ongeveer 150 Vrienden hebben hierop geantwoord. De wenskaarten zijn in een boom in de hal van
het TBM opgehangen. Na afloop van de actie is de boom geplant in de tuin.
Vriendendag
Op 20 september 2014 is er voor het eerst een Vriendendag georganiseerd. Het was een zeer
geslaagde dag van inspiratie en ontmoeting. Er werd een gedenkboekje gemaakt. Kees Waaijman
sprak over de betekenis Titus Brandsma voor onze tijd, twee gedichten van Titus werden gezongen.
Ook werd er een Vriendentegel geplaatst op de Karmelmuur. Het geheel werd afgesloten met een
gebedsviering. De dag bood een goede gelegenheid om de deelnemers te laten zien wat de Vrienden
de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de herstructurering van het Titus Brandsma Memorial. Er
waren170 deelnemers.
Uitbreiding contacten
Er zijn goede contacten gelegd met een aantal parochies in Noord-Holland. Dit resulteerde in een
aantal geslaagde Titusbedevaarten, met goede deelname, waarbij het Titus Brandsma Memorial en
het karmelklooster in Boxmeer bezocht werden. Het blijkt dat het vruchtbare contacten zijn, die we
de komende jaren willen verbreden.
Ook is het contact met het Titus Brandsma Lyceum in Oss verder uitgebreid. Ieder jaar bezoeken de
eerstejaars van het TBL het Titus Brandsma Memorial om kennis te maken met de stichter van hun
school.

ACTIVITEITEN 2015
Vriendenkrant
In juni 2015 is de eerste Vriendenkrant Titus Anno Nu uitgebracht en verspreidt in een grote oplage
van 6000. Niet alleen naar het gehele adressen bestand, maar ook daarbuiten naar Titus Brandsma
parochies en scholen en andere contacten. De uitgave kwam tot stand met behulp van PAProducties. De reacties op de krant waren goed, maar het leverde niet het resultaat dat we gehoopt
hadden aan giften, betrokkenheid en nieuwe leden.
Vriendendag
Vanwege het succes van de vorige Vriendendag besloten we het dit jaarlijks te herhalen. Echter, dit
keer was de aanmelding voor de dag zo gering dat de dag tot onze spijt moest worden afgelast.

ACTIVITEITEN 2016
Vriendenkrant
In december is de nieuwe versie van de Tituskrant uitgekomen. De krant zal nu twee keer per jaar
uitkomen, onder een nieuwe redactie. De krant zal niet alleen aandacht besteden aan allerlei
activiteiten waarbij Titus Brandsma de inspiratie is, maar ook aan zijn gedachtengoed.
Adresbestand
Het onderhouden van het adresbestand is een voortdurende zorg en vraagt blijvende aandacht. Een
vervuild ledenbestand is een onnodige kostenpost. Er zijn deze jaren diverse acties ondernomen om
het ledenbestand op te schonen, te activeren en te digitaliseren.
Website
Op de website van het Titus Brandsma Memorial is een portal gemaakt voor de Vrienden.
Financien
Al de verschillende acties van de laatste jaren hebben een beroep gedaan op onze financiën. De
inkomsten houden geen gelijke tred met de uitgaven. In de mailings aan de Vrienden moet de
mogelijkheid tot doneren nadrukkelijk onder de aandacht worden gebracht.
Lidmaatschap
Tot nu toe kon ieder zich aanmelden voor de Vrienden zonder enige verplichting. Vanaf dit jaar
vragen we € 10,- lidmaatschapsbijdrage. Hiertoe is de mogelijkheid van betaling via machtiging
geopend.
Herdenking 75ste sterfdag Titus Brandsma
Gedurende het boekjaar 2016 werden voorbereidingen getroffen voor de viering van de 75e sterfdag
van Titus in 2017; de kosten hiervan zullen voornamelijk in het boekjaar 2017 tot uitdrukking komen.
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Opbrengsten en kosten (in €)

2016

2015

2014

36,01

107,35

172,03

Donaties en giften

11.812,83

7.382,65

2.488,85

Totaal opbrengsten

11.848,83

7.490,00

2.660,88

Opbrengsten
Rente

Kosten
Kosten mailings

229,35

5.812,41

5.570,12

Kosten presentaties

484,00

6.115,82

4.018,31

Secretariaat

------

139,36

375,00

Overige kosten

227,20

284,55

1.675,91

Totaal kosten

940,55

12.352,14

11.639,34

10.908,28

(4.862,14)

(8.978,46)

33.321,26

22.412,97

27.275,11

Saldo opbrengsten/kosten

Balans
Banktegoeden/beleggingen
Overige activa

Gebonden vermogen

0

33.321,26

0

22.412,97

0

27.275,11

Overige passiva

0

0

0

Vrij vermogen

0

0

0

De stichting betrekt haar inkomsten uit donaties en rendementen op het belegde vermogen, voor
zover van toepassing. De middelen worden besteed in overeenstemming met de doelstelling van de
stichting, te weten het in stand houden en verspreiden van het gedachtengoed van Titus Brandsma
en het bevorderen van maatschappelijke spiritualiteit.
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