ANBI PUBLICATIE STICHTING KATHOLIEK NIEUWSBLAD
A. Algemene gegevens
Naam:

Stichting Katholiek Nieuwsblad

Website:

www.katholieknieuwsblad.nl

RSIN/Fiscaal nummer:

0060.95.069

E-mail:

directie@katholieknieuwsblad.nl

Adres

Lange Putstraat 44, 5211 KN DEN BOSCH

B. Samenstelling bestuur:
De samenstelling van het stichtingsbestuur is per 1-1-2017:
De heer H.J. Vromen MSc (voorzitter)
De heer Mr. P.G.M. Klaver RV (secretaris)
Mw A.A.M. Willemsen
De zeereerwaarde heer M.P.J. Hagen
De heer P.V.A. Walenkamp
Mevrouw C.E.M. de Quaij
Mevrouw E. Oudshoorn

C. Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging. De werknemers worden beloond volgens de
cao voor het uitgeverijbedrijf.

D. BELEIDSPLAN 2016-2017
DOELSTELLING
De stichting heeft ten doel het uitgeven van een nieuwsblad en het bevorderen van andere
publiciteit ten dienste van de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals deze
door de Katholieke Kerk wordt overgeleverd. Zij draag er zorg voor dat bij al haar eigen en bij al de
door haar bevorderde werkzaamheden de richtlijnen van de Katholieke Kerk, in het bijzonder die
neergelegd in het decreet Inter Mirifica van het Tweede Vaticaans Concilie, in acht worden
genomen.
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De stichting heeft mede ten doel het bevorderen van pastorale en sociaal charitatieve projecten,
die in overeenstemming met de Katholieke Kerk worden opgezet, casu quo worden uitgevoerd.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
VISIE
Onze wereld verandert voortdurend en snel. Dit vraagt een betrouwbare gids voor mensen die
katholiek zijn of belangstelling hebben voor het katholieke geloof. Ondanks de secularisatie is er
ook een hoopgevende trend zichtbaar: jonge mensen en gezinnen met kinderen staan weer open
voor geloof en kerk. Elk jaar worden er ook weer volwassenen gedoopt.
Het KN wil niet alleen een blad zijn dat de huidige lezers van informatie voorziet over geloof en
kerk, maar ook een gids zijn voor deze nieuwe doelgroepen. De krant en de website bieden een
visie op nieuws en achtergronden die ook voor hen interessant is. Het KN maakt gebruik van het
positieve imago van de kerk op diverse terreinen: kunst, cultuur, sociaal, zwakkeren, vluchtelingen.
KN is een verdiepende positieve en voedende kwaliteitskrant, met pakkend beeld en mooie,
eigentijdse vormgeving. De berichtgeving heeft een positieve toon, niet (ver)oordelend, maar
respectvol en inspirerend. Het verkondigen en laten zien van de blijde boodschap, in alle facetten
van het leven, speelt hierbij uiteraard een centrale rol.
We stellen ons open op en zoeken verbinding met andere katholieke organisaties in Nederland.
BELEIDSPLAN
Dit beleidsplan is een omschrijving van de werkzaamheden en activiteiten, die moeten bijdragen
aan het realiseren van de doelstellingen. Het beleidsplan wordt steeds voor twee jaar vastgesteld
en jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.
WERKZAAMHEDEN EN ACTIVITEITEN
Het wekelijks uitgeven van het Katholiek Nieuwsblad
Het Katholiek Nieuwsblad wordt wekelijks uitgegeven op papier waarvoor een vergoeding wordt
gevraagd in de vorm van abonnementsgeld dat onder de kostprijs ligt. De krant wordt ook digitaal
beschikbaar gesteld via www.kndigitaal.nl. Ondanks de daling van het aantal abonnees lukt het nog
steeds, door het verminderen van de personele inzet en verdere bezuinigingen, om de wekelijkse
uitgave van het blad voort te zetten.
Het wekelijks gratis beschikbaar stellen van het nieuwsblad aan missionarissen buiten Europa blijft
gehandhaafd.
We ontwikkelen content en benaderingswijze die afgestemd zijn op de in de visie vermelde
doelgroepen.
Naast het zelf schrijven van artikelen gaan we ook bruikbare katholieke content vanuit binnen- en
buitenland (her)publiceren. Daartoe maken we afspraken met vergelijkbare binnen- en
buitenlandse bladen.
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Website
De website www.katholieknieuwsblad.nl wordt ingezet om katholieken en belangstellenden kennis
te laten nemen van actuele informatie, opinie, commentaar en nieuws. De informatie op deze
website is deel van de informatie die in het weekblad verschijnt. De website heeft specifiek tot doel
de katholieke nieuwsvoorziening aan katholieken en andere belangstellenden. In de
taakomschrijvingen van de redacteuren staat aangegeven op welke wijze - naast de dagelijkse
betrokkenheid en werkzaamheden– in de weekenden de website wordt onderhouden en
voldoende actueel dient te zijn.
De website is gratis toegankelijk. Er zal gezocht worden naar mogelijkheden om een deel van de
daarmee gemoeide kosten te laten betalen.
Social media
We maken voor het uitdragen van onze boodschap effectief gebruik van social media zoals
Facebook en Twitter.
Lezers
Om beter te weten waar onze lezers behoefte aan hebben en hoe ze onze artikelen waarderen
gaan we hen geregeld (digitaal) bevragen.
Daarnaast organiseren we, samen met de stichting Arnulfus, een lezersdag in de tweede helft van
2017.
Fondsenwerving
Het bestuur zal voor de bovengenoemde activiteiten en werkzaamheden fondsen trachten te
werven bij stichtingen zoals de stichting Arnulfus en gelijkgestemde stichtingen, bedrijven en
particulieren.
Vermogensbeheer
De werkzaamheden van de stichting zijn jaar op jaar verlieslatend. Hierdoor is er geen eigen
vermogen aanwezig is in de stichting. Wel worden de noodzakelijke liquide middelen aangehouden
die nodig zijn om de kosten van het weekblad te dekken.
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