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 Stichting Rozenkruis          Beleidsplan 2017  

 
 
Hierbij een toelichting op de doelstelling en werkwijzen van de Stichting Rozenkruis als toelichting op 
de ANBI status.  
De toelichting bevat de volgende onderwerpen:  
1. meerjaren beleidsplan  
2. Prognose activiteiten (algemeen) en activiteitenkalender  
3. Financiële situatie en prognose voor 2017  
 
 
1. Meerjaren beleidsplan  
het meerjarenbeleidplan wordt toegelicht aan de hand van de volgende punten:  

 doelstelling  

 actueel beleid  

 werkzaamheden van instelling  

 wijze hoe we fondsen willen werven  

 wijze hoe vermogen en fondsen te beheren  

 wijze hoe vermogen en fondsen te besteden  
 
Doelstelling Stichting Rozenkruis  
De doelstelling van de Stichting Rozenkruis is het, als onafhankelijk instituut, bevorderen van het 
gnostiek hermetische denken.  
Vertaald naar de praktijk van vandaag betekent dit concreet om mensen, te midden van de hectiek 
van vandaag de dag, weer 'wakker' te maken en eens na te laten denken over zichzelf, over 
fundamentele levensvragen als: Wie ben ik? Waar kom ik vandaag? Waar ga ik naartoe?  
 
Actueel beleid  
Het dagelijks bestuur en de financiële verantwoordelijkheid van de Stichting Rozenkruis is in handen 
van drie personen, de zogenaamde bestuurders. Daarnaast is er een raad van toezicht. Enkele malen 
per jaar vergaderen het bestuur en de raad van toezicht om het beleid en de activiteiten te evalueren 
en indien nodig aan te passen.  
De bestuurders organiseren activiteiten en worden in de uitvoering hiervan geholpen door vele 
vrijwilligers.  
De stichting heeft geen winstoogmerk. Bij een eventuele ontbinding van de stichting dan gaat het 
vermogen naar het Kerkgenootschap Lectorium Rosicrucianum.  (ook met ANBI status) 
 
In het 4de kwartaal van 2017 zal een voorstel worden besproken voor een mogelijke andere 
samenstelling voor de raad van toezicht. Twee leden in de raad van toezicht hebben een andere 
functie gekregen binnen het Lectorium Rosicrucianum, waardoor zij zich mogelijk ook uit de raad van 
toezicht zullen willen terugtrekken. Daarnaast is het zo dat in de praktijk heeft de raad van toezicht 
het mandaat voor toezicht op de financiën gegeven aan het financieel bestuur. Het voorstel is om 
één van de leden van het financieel bestuur op te nemen in de raad van toezicht. Hiermee wordt ook 
de rol van het financiële bestuur goed weergegeven. 
 
Toelichting op de werkzaamheden  
Het doel is om met mensen in dialoog te treden ter bevordering van een open uitwisseling omtrent 
thematiek als bijvoorbeeld: 'wat is het doel van ons leven?', 'daadwerkelijk zinvol leven'  
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Hierbij zullen we als stichting zelfstandig activiteiten organiseren of, indien dit goed samengaat, kan 
dit ook samen met andere, gelijkgestemde, geloofsovertuigingen / stichtingen / werkgroepen / 
sprekers / enz..  
De bijeenkomsten zijn er ten alle tijden op gericht om mensen, door middel van een open 
uitwisseling, te laten nadenken over de zin van het leven en hun (mogelijke) rol daarin. Hierbij zal 
nooit sturend of dwingend een idee worden neergezet, iedereen heeft zijn eigen beeld van de 
werkelijkheid en eigen ideeën. Juist door hierover met elkaar in gesprek te gaan voegt het iets toe 
aan de groep en kunnen er bijvoorbeeld nieuwe inzichten worden opgedaan. Dit ook geïnspireerd 
door grote stromingen of denkers die passen bij het gnostiek hermetische gedachtegoed, zoals 
Boeddha, het oude Egypte, De Chinese Gnosis (TAO), enz.  
Bij de activiteiten zal worden gevraagd of mensen direct benaderd mogen worden voor volgende 
activiteiten, of dit alleen per email mag, of natuurlijk helemaal niet. Mensen zullen alleen 
uitnodigingen ontvangen voor activiteiten waarvoor zij toestemming hebben gegeven voor de 
uitnodiging.  
Daarnaast zullen activiteiten worden bekendgemaakt via de website van de Stichting Rozenkruis.  
(www.stichtingrozenkruis.nl)  
 
Wijzen van fondswerving  
Voor activiteiten vragen we een bijdrage van de bezoekers, in het minimale geval willen we de 
gemaakte kosten hiermee dekken.  
Mensen kunnen 'Vrienden van de Stichting Rozenkruis' worden, hiermee willen we op langere 
termijn wat vaste inkomsten te krijgen via giften.  
Er zal, vooral de eerste jaren, een aantal maal een gift worden gedaan vanuit het Lectorium 
Rosicrucianum.  
 
Toelichting op het beheer van fondsen en vermogen  
De fondsen en het vermogen worden gestort op een rekening van de Stichting Rozenkruis.  
De penningmeester van de Stichting beheert deze rekening. Vermogen opbouwen is niet de 
doelstelling van de Stichting, maar mocht het bedrag op de rekening toch groter worden, dan zal met 
de raad van toezicht worden overlegt hoe dit verder te beheren.  
 
Toelichting op de besteding van fondsen en vermogen  
De penningmeester beheert (in overleg met de andere twee bestuurders) de rekening van de 
Stichting Rozenkruis. Per activiteit zal worden gekeken wat voor bedrag hiervoor beschikbaar is en 
hoe dat zal worden besteed. Dit ten alle tijden in overleg met de drie bestuurders (minimaal twee) en 
er is voor- en achteraf altijd een verantwoording aan / overleg met de raad van toezicht (die 
overigens het recht hebben om in te grijpen als het niet goed dreigt te gaan) en het financieel 
bestuur.  
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2. Prognose activiteiten (algemeen) en activiteitenkalender  
Als stichting kunnen we zelf activiteiten organiseren, maar ook meedoen met activiteiten waarbij de 
organisatie in handen is van een andere partij. Het betreft altijd activiteiten die bijdragen aan de 
bevordering van het gnostiek hermetisch denken en de uitwisseling hierover stimuleren.  
Denk hierbij aan: Lezingen, symposia, congressen, themadagen, discussiegroepen.  
De activiteiten die reeds in de kalender gepland zijn die zijn ook te vinden op de website 
www.stichtingrozenkruis.nl  
 
Activiteitenkalender 2017: 
21 januari symposion 'Ontketen iets nieuws' 
17 juni  symposion 'Het Schone' 
1 oktober wandeling 'Spoor van Licht' 
29 oktober film en lezing 'In Persuit of Silence' 
11 november symposion 'Het Goede' 
 
 
 
3. Financiële situatie en prognose voor 2017  
Vanaf de oprichting tot juni 2017 is door Stichting Rozenkruis steeds 'als ondernemer' gezocht naar 
vormen van samenkomen in lijn met de doelstelling. Zeker ook in 2016 is veel geprobeerd, met een 
aantal activiteiten waarbij de opkomst lager was dan verwacht. Hierdoor is financieel een negatief 
resultaat ontstaan. 6 Juni 2017 is hierover gesproken met het financieel bestuur (van het LRC). 
Uitgangspunt hierbij is dat voor alle openstaande facturen voor het Lectorium Rosicrianum een 
uitstel is verleend. Deze hoeven pas betaald te worden als dit financieel haalbaar is. Stichting 
Rozenkruis zal trachten om dit zelf op te lossen. (Hoe krijgen we meer inkomsten? Kunnen de kosten 
omlaag?)  
In Q4 2017 zal de huidige financiële situatie (en hoe hier in 2018 mee verder te gaan)worden 
besproken met de raad van toezicht en het financieel bestuur. 
 
Prognose 2017 
Ook in 2017 is toegezegd dat we van het Lectorium Rosicrucianum een gift van € 10.000,- zullen 
ontvangen. Daarnaast zijn er in 2016 kosten gemaakt in het buitenland (bedrag van rond de  
€ 5.000,-), die mogelijk door het Lectorium Rosicrucianum zullen worden vergoed.(besluit hierover zal 
genomen worden in Q4 2017) 
Verder zijn er inkomsten uit te organiseren symposia en bijeenkomsten. 
  
Kosten zullen bestaan uit de huur van locaties, een vergoeding voor sprekers en kosten voor PR als 
uitnodigingen met porto, programmabladen, advertenties en het laten maken van panelen. 
Voor wat betreft de kosten zal goed gekeken worden hoe deze zo laag mogelijk te houden. 
 
De verwachting is dat de inkomsten en uitgaven in 2017 in evenwicht  zullen zijn. 


