ANBI gegevens
Om te voldoen aan de publicatieplicht met betrekking tot de ANBI wetgeving treft u onderstaand de
gegevens van de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Sittard. De
aartsbroederschap behoord tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland.

A. Algemene gegevens
Naam:

Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart Sittard

Adres:

Oude Markt 20, 6131 EN, Sittard

Telefoonnummer:

046 4515141

Website:

www.rk-kerken-sittard.nl/basiliek.htm

E-mail:

basiliek@rk-kerken-sittard.nl

RSIN/Fiscaal nummer: 4145379

B. Doelstelling/visie.
Zoals vastgelegd in de statuten stelt de Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart
stelt zich ten doel de godsvrucht tot de H. Maagd onder de titel ”Onze Lieve Vrouw van het Heilig
Hart” te beleven, meer in het bijzonder door haar voorspraak in te roepen in hopeloze zaken en deze
godsvrucht te verspreiden. Zij tracht deze doelstelling te bereiken door middel van
1. eucharistievieringen en gebedsverplichtingen,
2. bedevaartpastoraat, d.w.z. het bevorderen en faciliteren van bedevaarten naar de basiliek. Dit
kunnen zowel groepsbedevaarten als bedevaarten van individuele pelgrims,
3. catechese,
4. presentiepastoraat d.m.v. het zoveel als mogelijk open houden van de kerk en het handhaven
en bevorderen van een inloopfunctie voor mensen in (geestelijke) nood. D.w.z. er voor de
bezoekers zijn en zo nodig een luisterend oor hebben,
5. Het in stand houden van de monumentale basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart.

C. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de Aartsbroederschap bestaat uit tenminste zeven leden die door de Bisschop van
Roermond worden benoemd en ontslagen. De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier
jaar.
Het algemeen bestuur dient zodanig te zijn samengesteld dat hierin zijn vertegenwoordigd:
a.
De pastoor (of diens vervanger) van de parochie binnen welks grondgebied de
basiliek is gelegen.
b.
Een vertegenwoordiger op voordracht van de Bisschop van Roermond.
c.
De congregatie van de Dochters van Onze lieve Vrouw van het Heilig Hart of haar
vertegenwoordiger.
d.
De congregatie van de Missionarissen van het Heilig Hart of haar vertegenwoordiger
e.
Lekenvertegenwoordigers als representanten van de katholieke gemeenschap.

D. Hoofdlijnen van het beleidsplan
Het beleid is erop gericht om de kerk in stand te houden als centrum voor de spiritualiteit van het
Heilig Hart en devotie tot Onze lieve Vrouw van het Heilig Hart.
Dit wordt o.a. gedaan door het houden van eucharistie- en gebedsvieringen.
Kern van het beleid is het verder het ontwikkelen van bedevaarts- en presentiepastoraat.

E. Beloningsbeleid.
De Aartsbroederschap is in beginsel een vrijwilligersorganisatie. Bestuursleden noch medewerkers
ontvangen een beloning. Uitzondering hierop is de pastoraal werkster die vanaf september 2019 voor
een periode van twee jaren is aangesteld met als taak het bevorderen van de devotie. De kosten van
de pastoraal werkster worden volledig vergoed door de zusters FNDSC en paters MCS. Verder
ontvangen een zeer beperkt aantal medewerkers een vergoeding voor gemaakte kosten voor zover dit
vooraf door het bestuur goedgekeurd is (o.a. organist en dirigente koor).

F. Verslag Activiteiten.
De belangrijkste activiteiten zijn:
-

het houden van eucharistievieringen (gemiddeld drie per week),
het houden van rozenkrans vieringen (gemiddeld vier per week),
het nakomen van gebedsverplichtingen (voor de leden van de aartsbroederschap, en de
kinderen van de kinderkrans),
ontvangst van diverse groepsbedevaarten (in 2020 deels vervallen),
het faciliteren van concerten, thema-missen welke gehouden worden in de basiliek (in 2020
vervallen),
ontvangst en geloofsgesprekken met individuele pelgrims en bezoekers (ca. 10.000),
uitgifte van het Blauwe Boekje (6 x per jaar),
promoten van de Kinderkrans waarbij kinderen onder de bescherming van Maria worden
gesteld,
verkoop van devotionalia als mede koffie met vlaai tijdens de St. Joepmarkt (in 2020 afgelast),
exploitatie van de winkel met devotionalia en religieuze literatuur.

Vanwege de coronabeperkingen zijn met name de groepsbijeenkomsten en activiteiten met grote
groepen bezoekers vervallen.

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit:
de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en
ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

H. Verkorte staat van baten en lasten
Onderstaande treft u de staat van baten en lasten over de jaren 2019 en 2020 aan:
Baten en Lasten

rekening
2020

rekening
2021

Baten
stipendia, giften en collecten
inclusief legaten.

€

8.134,33

15.859,24

€
€
€
€
€

3.053,59

€
€
€
€

1268,00
144,00
25
8.783,42
9.497,00
27,50
40,86
6.020,87
00,00
40,86

totaal baten €

33.940,98

47.789,68

11.241,14

9.508,97

opbrengsten exploitaties:
Winkel
Rondleidingen
19 maart, Sint Joep en Mariapark
lichtjes
Blauwe Boekje
Concerten en diversen
Financiële baten
Huuropbrengsten
Beleggingsopbrengsten
Overige financiële baten

289,00
150,00
10.533,52
8.185,00

00,00
00,00
7026,00
2684,99
90,15

Lasten
lonen, kosten Basiliekteam en functionele
vergoeding parochiecluster

€

de kosten van klein onderhoud gebouwen en
installaties zijn ten laste van de onderhoudsvoorziening gebracht.

€

kosten gas, elektra, water,

€

7138,44

10.451,55

overige kosten

€

12.424,62

13.809,32

kosten eredienst

€

1086,83

1.525,08

kosten exploitaties

€

13.093,98

12.784,23

afschrijvingen

€

0,00

0,00

totaal lasten €

44.985,01

48.079,15

Resultaat (baten - lasten) €

-11.044,03

-289,47

-

-

