Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Katholiek Nieuwsblad
1 6 0 5 8 3 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Lange Putstraat 44

Telefoonnummer

0 7 3 6 1 2 3 4 8 0

E-mailadres

info@kn.nl

Website (*)

www.kn.nl

RSIN (**)

0 0 6 0 9 5 0 6 9

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
Levensbeschouwing - Politiek
- Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

0

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

Drs. C.E.M. de Quaij

Secretaris
Penningmeester

Mr. R.A.M. Houben

Algemeen bestuurslid

Drs. P.V.A. Walenkamp

Algemeen bestuurslid

Mr. N.J. Adema

Overige informatie
bestuur (*)

IB 110 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Stichting Katholiek Nieuwsblad is een stichting met als doelstelling het bevorderen van
de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals deze door de
Katholieke Kerk wordt overgeleverd. Zij draagt 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 zijn in het discreet Inter Mirifica van het Tweede
Vaticaans Concilie, in acht genomen worden. De stichting beoogt het algemeen nu en
heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Parochieplan: KN in de kerk - de realisatie van KN die in de parochie verkrijgbaar is.
Dit plan is in Q4 gestart en de eerste contacten met patochies zijn gelegd om te komen
tot de realisatie van dit plan. De verdere uitrol vindt plaats in 2021.
In 2019 is KN jong gestart, een digitaal platform op de website van KN dat gedragen
wordt voor en door jongeren. In 2020 is dit plan verder ontwikkeld en heeft het meer
vorm gekregen.
Al vele jaren heeft KN een behoorlijk aantal abonnees in Vlaanderen. In 2020 is de
marketing mede gericht geweest op Vlaanderen, er is ook een contact adres in
Vlaanderen voor de abonnees.
Partnerschap en samenwerking zijn essentieel en daar is in 2020 een sterke impuls
aangegeven door een concreet plan en door daadwerkelijke contacten te leggen met
andere, katholieke, organisatie om te kijken waar en op welke wijze we kunnen
samenwerken.
Ten behoeve van de organisatie is er een plan van aanpak gemaakt en gerealiseerd
om de administratie te vereenvoudigen en meer lean en mean te maken.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

De inkomsten ontvang de organisatie vanuit:
* verkoop abonnementen
* verkoop advertenties
* giften en donaties
* bijdrage van fondsen en stichtingen
* nalatenschappen
* ondersteuning vanuit de stichting Arnulfus
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

De ontvangen inkomsten zijn voor de realisatie van het uitgeven van de wekelijkse
krant, Katholiek Nieuwsblad, inclusief de digitale omgeving. daarnaast is met name
geinvesteerd in de digitale omgeving om daarmee sterker up to date te zijn.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding in welke zin dan ook. Zij kunnen de
reiskosten voor bestuurvergaderingen in rekening brengen.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

KN in de Kerk
Plan van aanpak 'alle dingen nieuw' gericht op de vereenvoudiging van de (financiele)
administratie.
Verdere ontwikkeling van het jongerenplatform KN Jong.
Samenwerking en partnerschappen is een nadrukkelijk speerpunt geweest in 2020 en
dat heeft ook geleid tot concrete acties.
Een groot deel van het fysieke arhief, met name het foto archief, is overgedragen aan
het Katholiek Documentatiecentrum.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

www.kn.nl

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

11.289

8.425

€

+

€

11.289

+
8.425

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

150.560

€

+

17.000

+
€

175.920

€

187.209

€

-54.291

€

+

-151.219

+
€

-54.291

-151.219

32.116

€
25.360

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

116.378

Totaal

€

187.209

132.302

€

+
€

€

125.122

49.116

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

Passiva

57.541

€

76.458

€

57.541

+

+

In vordering en overlopende activa is een bedrag debiteuren opgenomen: 45.360 euro (2020) en 15.430 euro (2019).
In kortlopende schulden zijn crediteuren, belastingen en sociale lasten en overige kortlopende schulden en overlopende passiva opgenomen.
Onder voorzieningen is het bedrag van vooruitbetaalde abonnementen opgenomen.
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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

0

€

0

Baten sponsorbijdragen

€

259.000

€

499.000

Giften en donaties van particulieren

€

26.163

€

25.661

Nalatenschappen

€

143.433

€

5.550

Bijdragen van loterijinstellingen

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

Overige baten

€

€

756.748

+

792.464

€

+

€

+

€
€

169.596

+
31.211

€
€

12.781

4.382

+

+

€

1.198.125

€

1.327.057

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

174.936

€

200.629

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

682.570

€

970.400

Huisvestingskosten

€

22.026

€

23.293

Afschrijvingen

€

7.822

€

6.840

Financiële lasten

€

Overige lasten

€

213.843

Som van de lasten

€

Saldo van baten en lasten

€

Som van de baten

Lasten

€
€

91.918

1.101.197

€

1.293.080

96.928

€

33.977

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Overige lasten bestaat uit: wervingskosten, kantoorkosten en algemene kosten.

www.kn.nl

Open

