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De Stichting Graalsbeweging in Nederland is geregistreerd als een algemeen nut beogende
instelling (ANBI). Ingevolge de regelgeving voor ANBI’s volgt onderstaande publicatie van
gegevens.
Naam organisatie
Stichting Graalsbeweging in Nederland
RSIN nummer / KvK nummer
RSIN nummer: 800298032
KvK nummer: 32039540
Contactgegevens
Bergweg 14a
1217 SC Hilversum
Website stichting:
Website uitgeverij van de stichting:
E-mail:
Telefoon:

www.graalsbeweging.nl
www.graalsboodschap.org
info@graalsbeweging.nl
035-6237031

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestond per ultimo 2017 uit de volgende personen:
- De heer W.J. de Neve (voorzitter)
- Mevr. C.M. Feith (secretaris)
- De heer A.P. Robers (penningmeester)
- Mevr. E.M.C. Schepers-Kipp
- De heer P.C. Dagnelie
Beleidsplan
De Graalsbeweging is een internationale vrije aaneensluiting van mensen die in de zin van de
Graalsboodschap “In het Licht der Waarheid” van Abd-ru-shin willen leven en werken. Om ook in
Nederland rechtsgeldige handelingen te kunnen uitvoeren is in 1951 de Stichting Graalsbeweging
in Nederland opgericht.
De stichting is eigenaar van een gebouw in Hilversum waar wekelijks wijdingsuren in de zin van de
Graalsboodschap worden gehouden.
De stichting heeft een eigen uitgeverij, die de boeken van Abd-ru-shin vertaalt en uitgeeft. Ook
verzorgt deze uitgeverij de uitgave van verwante boeken en video’s, evenals het houden van
lezingen, voordrachten en workshops en het aanbieden van een website met
achtergrondinformatie.
De stichting heeft geen winstoogmerk. De financiële middelen van de stichting bestaan uit giften
en vrijwillige bijdragen waaronder legaten en erfstellingen. De stichting heeft hieruit ook een eigen
vermogen opgebouwd. De stichting kent geen lidmaatschap, geen contributie en geen verplichte
bijdragen.
De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor binnen
de regels van de Nederlandse belastingwetgeving fiscaal aftrekbaar.
Voor meer informatie kan via bovenstaande adresgegevens contact worden opgenomen met de
stichting.
Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden binnen de Stichting Graalsbeweging
in Nederland vinden plaats op basis van vrijwilligheid en zijn onbezoldigd.

Doelstelling
Het doel van de stichting is om ernstig zoekende mensen in de gelegenheid te stellen kennis te
nemen van de Graalsboodschap “In het Licht der Waarheid” van Abd-ru-shin (Oskar Ernst
Bernhardt), opdat zij het daarin gegeven inzicht in de schepping kunnen leren kennen en hun
leven daarnaar vorm en inhoud kunnen geven.
Uitgeoefende activiteiten 2017
- Wijdingsuren in het Graalsgebouw
- Uitgeven van boeken en overige publicaties gerelateerd aan de Graalsboodschap. In 2017 is de
nieuwe vertaling van De Tien Geboden verschenen en is voorts de nieuwe vertaling van Deel II
van de Graalsboodschap van Abd-ru-shin ter hand genomen.
- Beheer en ontwikkeling van de websites van de stichting
- Uiteenlopende lezingen verzorgd op diverse locaties in Nederland
- Open dag najaar 2017
- Deelname aan diverse daartoe aangewezen beurzen
- Overige de doelstelling ondersteunende activiteiten
Jaarrekening en toelichting
Als huisaccountant fungeert D.L.M. van Boom, registeraccountant te Nieuwegein. Deze stelt de
jaarrekening samen, in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening.
Balansen per 31 december 2013 t/m 2017. Bedragen afgerond op € 1.000,2013
2014
2015
2016
2017
Activa
Gebouwen en
inventaris
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
en effecten
Totaal activa

498.000

471.000

443.000

416.000

394.000

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

8.000

7.000

6.000

4.000

1.000

560.000

567.000

568.000

661.000

665.000

1.101.00
0

1.080.00
0

1.052.00 1.116.000 1.095.000
0

Passiva
Eigen Vermogen

1.094.000 1.076.000 1.049.000 1.111.000 1.091.000

Voorzieningen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Schulden op korte
termijn

4.000

1.000

0

2.000

1.000

1.101.00
0

1.080.00
0

Totaal passiva

1.052.00 1.116.000 1.095.000
0

Beknopte toelichting balans 2017:
De activa betreffen de boekwaarde van het gebouw van de Stichting in Hilversum, de inventaris,
alsmede de boekenvoorraad, liquide middelen, effecten en enkele vorderingen. Aan de zijde van
de passiva resteert, na aftrek van een voorziening en schulden op korte termijn, het kapitaal, zijnde
het eigen vermogen van de stichting.

Overzicht van baten en lasten in 2013 t/m 2017. Bedragen afgerond op € 1.000,2013
2014
2015
2016
2017

Netto omzet
Inkomsten

29.000

27.000

29.000

112.000

39.000

2.000

2.000

2.000

1.000

9.000

27.000

25.000

27.000

111.000

30.000

Afschrijvingen

27.000

27.000

27.000

27.000

22.000

Huisvestingskosten

14.000

8.000

16.000

9.000

13.000

Overige
organisatiekosten

13.000

15.000

14.000

15.000

17.000

Som der
bedrijfskosten

54.000

50.000

57.000

51.000

52.000

Bedrijfsresultaat

-27.000 -25.000

-30.000

60.000

- 22.000

6.000

3.000

2.000

1.000

-17.000 -19.000

-27.000

62.000

- 21.000

1.000

0

0

1.000

-17.000 -18.000

-27.000

62.000

- 20.000

Kostprijs omzet
Netto omzet
Bedrijfskosten

Financiële baten
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering
Buitengewoon resultaat
Resultaat

10.000

0

Beknopte toelichting resultaat 2017:
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties alsmede een verkregen legaat. Met verbreiding
van de Graalsboodschap als oogmerk, vindt op kleine schaal tevens verkoop van boeken plaats.
De netto omzet uit deze boekenverkoop is beperkt omdat de boekenverkoop grosso modo
plaatsvindt tegen kostprijs en daarmee beoogt budgettair neutraal te zijn. Tegenover de omzet
staan de bedrijfskosten. Deze bestaan uit afschrijvingen op het gebouw (de inventaris is
boekhoudkundig geheel afgeschreven), huisvestingskosten en organisatiekosten; de
laatstgenoemde kosten betreffen, kantoorkosten, promotiekosten en algemene kosten.
Beschikbare fondsen cq. vrij vermogen worden risicomijdend beheerd in de vorm van
bank(spaar)tegoeden. Voor zover vermogen wordt belegd, volgt de stichting een defensieve
beleggingsstrategie met maatschappelijke, duurzame beleggingen als uitgangspunt. De financiële
baten in 2017 betreffen, na aftrek van de bankkosten, rentebaten, koersresultaten en dividenden.

