
Financieel overzicht Stichting Rozenkruis 

     

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 2017 

 
    

 

inkomsten uit activiteiten  €  14.988   €  20.264   €  26.188   €   38.643  €   19.670 

ontvangen giften  €  12.500   €  10.200   €  11.500   €   19.026  €   30.071 

totaal IN  €  27.488   €  30.464   €  37.688   €   57.669  €   49.741 

     
 

kosten aan activiteiten  €  27.348   €  34.582   €  29.365   €   67.823  € 31.904 

kosten algemeen  €    4.509   €    1.691   €    7.947   €     4.615  € 1.140 

totaal UIT  €  31.857   €  36.273   €  37.312   €   72.438  €   33.044 

     
 

RESULTAAT  €   -4.369   €   -5.809   €        376   € -14.769  € 16.697 

 

 

Toelichting op het financiële overzicht Stichting Rozenkruis: 

Met de oprichting is met het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Rozenkruis afgesproken 

dat er ruimte is voor ondernemerschap om uit te vinden welke activiteiten de doelstelling van 

Stichting Rozenkruis (het bereiken van- en verspreiden aan zoveel mogelijk mensen het Gnostiek 

Hermetisch gedachtegoed ) zo goed mogelijk ondersteunen. 

 Is dit middels symposia op de conferentieoorden Renova en Noverosa? Hoe lopen de bijeenkomsten 

op externe locaties en ziet hier verschil tussen? Welke onderwerpen trekken veel / genoeg 

belangstellenden, welke niet? Hoe de dagen en bijeenkomsten in te delen? 

Hier hebben we goede ervaringen mee opgedaan, maar ook een aantal keren een tegenvallende 

opkomst, hetgeen financieel doorwerkt.  In 2013 en 2014 was het verlies ingecalculeerd als een soort 

van startinvestering. Het jaar 2015 was financieel neutraal. 2016 viel tegen. Er zijn in dat jaar erg veel 

activiteiten georganiseerd en daar bleken dus minder belangstellenden op af te komen. In 2017 zijn 

hierdoor minder activiteiten georganiseerd en is meer op de (hoogte van de) kosten gelet. 

In december 2017 is in een vergadering met het bestuur Stichting Rozenkruis, met de raad van 

toezicht van Stichting Rozenkruis en met het Financieel Bestuur gesproken over de opgelopen 

achterstand van de facturen aan het Lectorium Rosicrucianum. Er is besloten er is gekozen voor 

continuïteit van de activiteiten die Stichting Rozenkruis organiseert, meer er is aandacht gevraagd 

om bewust om te gaan met het aantal activiteiten en de kosten die hiermee gemoeid zijn. De 

opgelopen achterstand in facturen aan het Lectorium Rosicrucianum (Renova, Noverosa, het 

Lectorium Rosicrucianum en De Rozekruispers) zijn aan de Stichting kwijtgescholden. (en door het 

LRC voldaan) Ook wordt er in 2018 gekeken of er meer lokale activiteiten kunnen worden 

georganiseerd, de ervaring is dat hier de kosten en opbrengsten vaak in evenwicht zijn. 


