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Het jaar 2017 heeft volledig in het teken gestaan van de herdenking van de 75ste sterfdag van
Titus Brandsma. Het was goed om te constateren dat er in Nederland op diverse plaatsen,
maar ook in andere landen aandacht was voor deze herdenkingsdag.
Herdenking 75ste sterfdag Titus Brandsma
Op 26 juli was er een grote landelijke herdenking in de Titus Brandsma Gedachteniskerk,
waarbij 250 mensen aanwezig waren. Sprekers waren: Fernando Romeral Millàn Prior
Generaal van de Karmelieten, Gerard de Korte bisschop van Den Bosch, Daniël Wigboldus
voorzitter van het College van Bestuur van de Radbouduniversiteit Nijmegen, mevrouw
Wobine Buijs-Gaudemans burgemeester van Oss. Ook vele vertegenwoordigers van andere
organisaties waren aanwezig. En daarnaast waren er uiteraard vele Vrienden. Het was een
zeer geslaagde dag, waarbij nog weer eens duidelijk werd dat Titus Brandsma ook in de
huidige tijd velen weet te inspireren.
De herdenking was een gezamenlijk project van de Nederlandse Karmelprovincie, het Titus
Brandsma Memorial en de Vrienden van Titus Brandsma. De voorbereiding was in handen
van een groep enthousiaste vrijwilligers.
Vriendenboek Titus Brandsma
In het najaar kwam het Vriendenboek Titus Brandsma uit, een uitgave in eigen beheer van
de Vrienden. Tekst en de beeldcompositie zijn van de hand van Kees Waaijman. Het
veelzijdig leven van Titus Brandsma wordt van verschillende kanten belicht. Deze uitgave
werd mogelijk gemaakt door een ruime gift.
Vriendenkrant
De uitgave van de halfjaarlijkse Vriendenkrant, waar in 2016 mee begonnen was, zet zich
door. De krant is belangrijk om de band te versterken met de Vrienden en om alles wat er
gaande is rondom Titus Brandsma voor het voetlicht te brengen. Ook om de Vrienden op de
hoogte te houden dat Titus Brandsma leeft buiten Nederland. De krant wordt op papier
verspreid, maar natuurlijk ook op de website geplaatst, voor een grotere bereikbaarheid.
Adresbestand
Het onderhouden van het adresbestand is belangrijk voor het directe contact met de
Vrienden. Het vraagt voortdurende zorg en blijvende aandacht. Het ledenbestand is
gedigitaliseerd en opgeschoond. Daarmee is het wel kleiner geworden. Maar
langzamerhand is het adresbestand zich ook aan het vernieuwen.
Website
Op de website van het Titus Brandsma Memorial is een portal gemaakt voor de Vrienden.
www.titusbrandsmamemorial.nl/vrienden.

Financiën
Baten en lasten

2017

2016

2015

Baten
Rente
Donaties en giften algemeen
Bijdragen herdenkingsdag
Bijdragen en opbrengsten Titusboek
Totaal baten

€ 12
€ 7.579
€ 3.665
€ 9.003
€ 20.259

€ 36
€ 11.813
€0
€0
€ 11.849

€ 107
€ 7.383
€0
€0
€ 7.490

Lasten
Kosten mailings
Kosten Tituskrant en presentaties
Kosten herdenkingsdag
Kosten Titusboek
Secretariaat
Overige kosten
Totaal lasten

€ 993
€ 1.663
€ 4.024
€ 7.801
€ 268
€ 2.039
€ 16.788

€ 229
€ 484

€ 5.812
€ 6.116

€0
€ 228
€ 941

€ 139
€ 285
€ 12.352

€ 3.471

€ 10.908

-€ 4.862

€ 36.780
€ 36.780

€ 33.321
€ 33.321

€ 22.413
€ 22.413

€ 36.792
€ 36.792

€ 33.321
€ 33.321

€ 22.413
€ 22.413

Saldo baten en lasten
Balans
Activa
Banktegoeden
Totaal activa
Passiva
Gebonden vermogen
Totaal passiva

Toelichting
De donaties en giften worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren , zoals
het geven van cursussen en seminars alsmede het uitgeven van geschriften ter nagedachtenis aan
Titus Brandsma.
In 2016 werd dit bedrag van de donaties sterk beïnvloed door een éénmalige omvangrijke bijdrage.
In 2017 vonden twee bijzondere activiteiten plaats:
*de herdenkingsdag naar aanleiding van de 75ste sterfdag van Titus Brandsma plaats;
* de uitgave van het Titusboek .
Beide bijzondere activiteiten zijn geheel of nagenoeg geheel gefinancierd uit specifieke bijdragen en
giften, die hiervoor zijn ontvangen .
De overige kosten waren 2017 hoger dan in voorgaande jaren als gevolg van incidentele kosten
(administratiekosten over 3 jaar en druk- en ontwerpkosten).
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