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

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestond per ultimo 20202 uit de volgende personen:
- De heer R.T.A. Verweij (voorzitter)
- Mevrouw W.J.M.C. Verbruggen-Nijman (secretaris)
- De heer C. Fraanje (penningmeester)
- Mevr. C.M. Feith
- De heer Prof. Dr. Ir. P.C. Dagnelie
Beleidsplan
Het beleidsplan voor de periode 2020-2023 van de Stichting Graalsbeweging in Nederland bestaat
uit de volgende onderdelen: doelstelling, te verrichten activiteiten, de wijze van verwerven van
inkomsten, het beheer van het vermogen en het donateursbeleid.
Doelstelling: Het doel van de stichting is 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.
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Stichting

1.1

Stichting Graalsbeweging in Nederland is eigenaar en gebruiker van het Graalsgebouw in
Hilversum. Dit gebouw wordt vooral gebruikt voor wijdingsuren (gezamenlijke uren van
Godsverering) op zondag
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1.2

De Stichting maakt het mogelijk dat in Nederland wijdingsuren, Graalsfeesten en
begrafenissen in de zin van de Graalsboodschap van Abd-ru-shin worden gehouden.
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Verbreiding van de Graalsboodschap
Bij de verbreiding van de Graalsboodschap gaat het er om mensen de gelegenheid te
geven kennis te nemen van de Graalsboodschap. Verbreiding van de Graalsboodschap
vindt vaak plaats door kruisdragers naar bekenden in hun eigen directe omgeving.

2.1

De Uitgeverij van de Stichting Graalsbeweging in Nederland werkt in nauwe samenwerking
met de Stiftung Gralsbotschaft in Duitsland. Vertalen en uitgeven van boeken en brochures
en de inzet daarbij van websites is en blijft een belangrijke activiteit.

2.2

De verbreiding van de Graalsboodschap gebeurt onder andere door het verzorgen van
lezingen (zelf georganiseerd of op uitnodiging), deelname aan beurzen, het organiseren
van themagesprekken en open dagen voor belangstellenden.

2.3

Om de Graalsboodschap en de activiteiten ter verbreiding van de Graalsboodschap onder
een breder publiek bekend te maken wordt onder meer gebruik gemaakt van advertenties
in tijdschriften en huis-aan-huisbladen. Hiervoor wordt het ontwikkelde promotiemateriaal
ingezet. De Stichting stelt hiervoor financiële middelen ter beschikking.

2.4

Periodiek zal een open dag worden georganiseerd voor belangstellenden, voorafgegaan
door een wijdingsuur.

2.5

Voor kinderen zijn er maandelijks kinderuren in het Graalsgebouw in Hilversum en worden
activiteiten in Nederland en daarbuiten georganiseerd via het internationale jeugdwerk.
Voor geïnteresseerden worden er activiteiten georganiseerd waarmee ondersteuning van
de ontwikkeling op basis van de Graalsboodschap en onderling contact en uitwisseling
mogelijk wordt gemaakt.

2.6

In combinatie met het jeugdwerk kan in het kader van de verbreiding van de
Graalsboodschap voor met name jongvolwassenen meer werk worden gemaakt van op de
leeftijdsgroep gerichte activiteiten. Momenteel worden er periodiek activiteiten
georganiseerd ter verdieping of bezinning.
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Verdieping

3.1

In het verleden is er al veel aandacht geweest voor inhoudelijke verdieping en bezinning
waarin thema’s uit de Graalsboodschap centraal stonden. Dat zal ook in de komende jaren
van belang blijven. De Stichting Graalsbeweging in Nederland kan daarin stimuleren en
faciliteren.
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Wijze van verwerving van inkomsten

4.1

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De inkomsten van de Stichting worden voornamelijk
gevormd door donaties en de verkoop van boeken. Deze inkomsten worden vooral
aangewend voor de uitgaven van de uitgeverij en voor de (vaste) lasten die het gebruik en
het beheer van het Graalsgebouw betreffen.
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5

Beheer van het vermogen

5.1

Een deel van het vermogen wordt gespaard bij een aantal Nederlandse banken. Een
ander deel van het vermogen wordt behoedzaam en risicomijdend belegd.
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Donateursbeleid/ - voorwaarden

6.1

De stichting Graalsbeweging in Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 32039540, het RSIN-nummer is 800298032. De Stichting Graalsbeweging
in Nederland is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften zijn daardoor
binnen de regels van de Belastingwetgeving, fiscaal aftrekbaar.
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Donateurs

7.1

De Stichting heeft voornamelijk vaste donateurs. Het bestuur stelt jaarlijks een richtbedrag
vast voor de vrijwillige bijdrage. Elk laatste kwartaal van ieder jaar worden de donateurs
gevraagd om hun bijdrage voor het daaropvolgende jaar over te maken.
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Donatievoorwaarden
Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke donatie die wordt gedaan. Bij het
maken van een donatie, gaat de donateur akkoord met de gestelde donatievoorwaarden.
Stichting Graalsbeweging Nederland behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden
tussentijds te kunnen wijzigen.

8.1

Rechten en plichten van Stichting Graalsbeweging in Nederland
Elke donatie van een donateur wordt besteed volgens de doelstelling van de stichting. Het
bestuur draagt hierbij de verantwoordelijkheid deze doelen te waarborgen. Restitutie van
de donatie is niet mogelijk, behoudens uitzonderlijke gevallen. Het bestuur besluit of er
sprake is van een uitzonderlijk geval.

8.2

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Stichting
Graalsbeweging in Nederland de donatie zal gebruiken in lijn met de doelstelling van de
Stichting. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij mag beschikken
en zeggenschap heeft.

8.3

Privacy
Met het accepteren van de donatievoorwaarden wordt ook akkoord gegaan met de
privacyvoorwaarden, welke terug te vinden zijn op de website.

Beloningsbeleid
De stichting heeft geen beloningsbeleid. Alle werkzaamheden binnen de Stichting
Graalsbeweging in Nederland vinden plaats op basis van vrijwilligheid en zijn onbezoldigd.
Uitgeoefende activiteiten 2020
- Wijdingsuren in het Graalsgebouw. Door de maatregelen i.v.m. COVID-19 waren er ruim 3
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maanden geen wijdingsuren mogelijk.
- Uitgeven en verkoop van boeken en overige publicaties gerelateerd aan de Graalsboodschap.
In 2020 is de brochure “Keuze uit voordrachten” opnieuw gedrukt en er is verder gewerkt aan
een nieuwe vertaling van Deel III van de Graalsboodschap van Abd-ru-shin.
- Beheer en ontwikkeling van de websites van de stichting.
- Door de maatregelen i.v.m. COVID-19 zijn er in 2020 geen lezingen verzorgd.
- Overige de doelstelling ondersteunende activiteiten.
Jaarrekening en toelichting
De heer D.L.M. van Boom, accountant bij Van Boom Spiekman administratieve diensten te
Nieuwegein, stelt de jaarrekening samen, in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging en met de wettelijke bepalingen over de
jaarrekening.

Balansen per 31 december 2016 t/m 2021. Bedragen afgerond op € 1.000,2016

2017

2018

2019

2020

416.000

394.000

374.000

354.000

334.000

35.000

35.000

32.000

38.000

37.000

4.000

1.000

1.000

1.000

1.000

661.000

665.000

663.000

674.000

671.000

1.116.000

1.095.000

1.070.000

1.066.000

1.042.000

1.111.000

1.091.000

1.066.000

1.049.000

1.034.000

Voorzieningen

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Schulden op korte
termijn

2.000

1.000

1.000

15.000

5.000

1.116.000

1.095.000

1.070.000

1.066.000

1.042.000

Activa
Gebouwen en
inventaris
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen en
effecten

Totaal activa

Passiva
Eigen Vermogen

Totaal passiva

Beknopte toelichting balans 2020:
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.
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Overzicht van baten en lasten in 2016 t/m 2020. Bedragen afgerond op € 1.000,2016

2017

2018

2019

2020

112.000

39.000

20.000

22.000

27.000

1.000

9.000

4.000

0

4.000

111.000

30.000

16.000

22.000

23.000

27.000

22.000

20.000

20.000

20.000

9.000

13.000

10.000

9.000

6.000

Overige
organisatiekosten

15.000

17.000

12.000

13.000

11.000

Som der
bedrijfskosten

51.000

52.000

42.000

42.000

37.000

Bedrijfsresultaat

60.000 - 22.000

Netto omzet
Inkomsten
Kostprijs omzet

Netto omzet

Bedrijfskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten

Financiële baten
Resultaat uit gewone
bedrijfsvoering
Buitengewoon
resultaat
Resultaat

2.000

1.000

62.000 - 21.000
0

1.000

62.000 - 20.000

-27.000 -20.000 -14.000

1.000

2.000

-2.000

-26.000 -18.000 -16.000
1.000

1.000

1.000

-25.000 -17.000 -15.000

Beknopte toelichting resultaat 2020:
De inkomsten bestaan hoofdzakelijk uit donaties. 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
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bank(spaar)tegoeden. Voor zover vermogen wordt belegd, volgt de stichting een defensieve
beleggingsstrategie met maatschappelijke, duurzame beleggingen als uitgangspunt. De financiële
baten in 2020 betreffen, na aftrek van de bankkosten, rentebaten, koersresultaten en dividenden.
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