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Stichting Karmelkring Elia Dordrecht  

Voorwoord 
 

De Stichting Karmelkring Elia Dordrecht presenteert u hierbij het jaarverslag over 2021. 

Dit is het 9e jaarverslag sinds de oprichting van de stichting in 2013. 

De Karmelkring Elia legt hiermee verantwoording af aan het bestuur van de Nederlandse 

provincie van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel. Uiteraard hopen we  

hiermee ook andere belangstellenden goed te informeren en een indruk te geven van 

onze activiteiten.  

 

Het verslagjaar 2021 is het tweede jaar, waarin door de COVID-pandemie het grootste 

deel van het voorbereide en geplande programma van de Karmelkring moest komen te 

vervallen. Met grote inspanning kon, door alle beperkingen, nog een aantal activiteiten 

plaatsvinden. We realiseren ons als bestuur dat het grote belang van gezondheid, de 

zorgverlening aan de (ernstig) getroffen slachtoffers, de ontwrichting in de 

gezondheidszorg en het maatschappelijk leven voorop heeft gestaan. Het heeft ons besef 

versterkt dat weinig zeker is in ons leven en dat we met elkaar moeten zorgdragen voor 

het welzijn van ons allen. Gelukkig is die situatie in 2022 maatschappelijk weer enigszins 

onder controle en we hopen betere tijden tegemoet te gaan. 

 

Aad van Vliet – voorzitter 

 

 

Karmelkring Elia Dordrecht 
 

Sinds 17 mei 2013 bestaat de Stichting Karmelkring Elia 

Dordrecht. Het is een centrum voor spiritualiteit van de Karmel 

en biedt een ruimte, een thuis, aan mensen van verschillende  

gezindten uit Dordrecht en de andere Drechtsteden. Deze  

belangstellenden komen regelmatig bij elkaar om zich, in de 

Dordtse Gedachteniskapel Titus Brandsma, met elkaar te 

bezinnen op spirituele en maatschappelijke thema’s, te vormen 

en te vieren. Zij ontmoeten elkaar in liturgische vieringen in 

hun innerlijke zoektocht naar een Levende Godsrelatie. Het samenspel van  lezing, stilte 

en gebed, overweging en gezang brengt het Geheim van het leven nabij en geeft steun 

aan de eigen weg van vragen, twijfelen en zoeken naar God. De Karmelkring streeft naar 

een levende vorm van kerk-zijn in de Drechtsteden. Zij werkt daartoe o.a. samen binnen 

het eigen parochiële verband en met andere gelijkgezinde kerken en 

levensbeschouwelijke instellingen. Zij maakt haar activiteiten bekend door middel van 

een webpagina, een papieren en digitale brochure met een aansprekend 

bezinningsaanbod en door een maandelijkse Kringbrief. 

Missie  

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht wil de spiritualiteit van de Orde van de Karmel op 

eigentijdse wijze vormgeven in leven en vieren. Zij zoekt naar bezieling en zingeving en 

wil een centrum voor spiritualiteit zijn, dat open staat voor iedereen, die zich wil 

verdiepen in het gedachtegoed van de Karmel. 

Strategie                                                         
De stichting tracht haar missie onder meer te bereiken door zich de spiritualiteit van de 

Karmel eigen te maken op een wijze die bij ieder persoonlijk past. Elk jaar stelt de 

Karmelkring daarvoor een bezinningsaanbod van activiteiten samen. Met dit programma 

wil de Karmelkring bijdragen aan het verspreiden van de Karmel-spiritualiteit en daarmee 

een houvast bieden bij het zoeken naar zingeving in het dagelijkse leven. 
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Kerndoelen 

De stichting wil de mogelijkheid bieden aan hen die tijd en ruimte zoeken om tot stilte te 

komen. Ruimte waar de mens mag zijn wie hij is en zichzelf oprecht mag aanvaarden. 

Een plaats om zich in zijn kwetsbaarheid te laten raken. De stichting wil dit ondersteunen 

en de spiritualiteit van de Karmel doorgeven door middel van een jaarlijks 

bezinningsaanbod. Dit aanbod is samengesteld uit het realiseren van vier kerndoelen: 

bezinning, vorming / scholing, vieren en ontmoeten.  
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Verslag van het bestuur 

Samenstelling van het stichtingsbestuur en de organisatie. 

In het jaar 2021 bestond het bestuur uit de leden Aad van Vliet, voorzitter, Berry van 

Son, secretaris, Peter Bokelaar, penningmeester en mevrouw Wilhelmien Lemmens-de 

Krijger en mevr. Gaby Vermeulen-Statie als algemene bestuursleden. Mevrouw Gitta van 

der Ham–Mous heeft als aspirant bestuurslid mee gefunctioneerd in het bestuur vanaf  

januari 2021. De heer A. van Vliet en mevr. W. Lemmers-de Krijger waren per 13 juni 

2021 aftredend maar verlengden hun lidmaatschap nog met een periode tot uiterlijk 

2024. De heer P. Bokelaar zegde toe, na aanvankelijk voor slechts een jaar nog door te 

willen gaan, zijn termijn tot het jaar 2023 te willen uitdienen. 

Op zich is de volledige bezetting van het bestuur goed en fijn. Nadeel is dat na de 2de 

termijn geen nadere bestuursleden konden worden gevonden. De bestuursleden zijn veel 

uitvoerend bezig en er is een zeer beperkt aantal mensen om in de uitvoering op terug te 

vallen. Een keuze voor besturen op afstand, los van de inhoud of uitvoering, is niet 

mogelijk door te weinig  beschikbare (vrijwillige) menskracht voor uitvoerende zaken.  

Het bestuur heeft als prioriteit  de komende tijd willen voorzien in menskracht, die vooral 

inhoudelijk en operationeel de voortgang van activiteiten en vieringen kan bemensen.      

Kort verslag van de activiteiten van het bestuur 

De grote vraag, zoals in het voorgaande verslagjaar, was ook nu weer de maandelijkse 

vraag of activiteiten wel of niet konden door gaan door de coronabeperkingen van 

overheidswege.  De bestuursvergaderingen vonden vanaf het begin van het jaar alleen 

plaats via Zoom-meetings. Daarin werd door het bestuur per maand bekeken wat nog 

mogelijk was of moest worden doorgeschoven. Door een stevige lockdown was echter 

geen programmering in het eerste kwartaal mogelijk. In de maanden tot en met mei 

slaagden we er wel in de Eliavieringen voor te bereiden en via Zoom met elkaar te 

vieren. Deze vieringen voorzagen in een behoefte, omdat nu ook anderen naast de 

reguliere bezoekers daaraan juist deelnamen. Voor onze vaste bezoekers was dit echter 

toch een belemmering. Vanaf juni konden deze vieringen en ook de Karmelfeest-viering 

in juli weer plaatsvinden in de grote kerkzaal en op afstand gezeten. Vanaf augustus is 

met de nodige voorbehouden weer de reguliere planning van de vaste cycli (Speling, 

Literatuur en Levensvragen, Oecumenische bijbelcursus) en de organisatie van enkele 

bezinningsactiviteiten (o.a. vormen van meditaties) opgepakt.  

 

 

Afstemming met Karmel Nederland en landelijke verbanden 

 

In het verslagjaar is er tweemaal overleg geweest met het bestuur van Karmel 

Nederland. Eenmaal via Zoom (febr. 2021) en eenmaal  (sept. 2021) in Nijmegen. Het 

eerste overleg was tevens een kennismaking met de nieuwe prior generaal van de 

Nederlandse Karmelorde, de eerwaarde heer Huub Welzen. Zijn visie op het belang van 

de Centra voor Spiritualiteit voor de Karmel waartoe de Karmelkring Elia Dordrecht 

behoort. Ook kwam in dat overleg al de informatie over de aanstaande heiligverklaring 

van Titus Brandsma aan de orde. Welke procedure daarin aan de orde was, wat men aan 

het voorbereiden was en wat eventueel de centra daarin konden betekenen. Het tweede 

overleg in Nijmegen was vooral een verlengde daarvan. 

De landelijke centra voor spiritualiteit kende de afgelopen periode vijf jaar een 

coördinatiecommissie, ter advisering voor het bestuur van de Karmel. In september 2021 

is deze commissie opgeheven. Na zinvolle jaren van enige uniformering in publiciteit, het 

naar buiten treden, programma-ondersteuning etc. was er bij de centra weer meer 

behoefte aan een eigen invullen en handelen van zaken.  De vertegenwoordigers van de 

centra bleven sindsdien periodiek bijeenkomen om met elkaar te overleggen (3 of 4 maal 
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per jaar) over het landelijke afstemmen, het ondersteunen van elkaar en het adviseren 

van het bestuur in landelijk verband.  

Een aantal bezoekers van de Karmelkring Elia zijn ook bezoekers van Karmel West. 

Binnen dit verband komen zij vanuit Noord en Zuid Holland drie of vier maal per jaar 

samen onder een bepaald thema en voor een Karmelitaanse viering. In het verslagjaar 

zijn deze bijeenkomsten niet geweest vanwege de coronabeperkingen. 

Afstemming met plaatselijke verbanden: contact en overleg 

Afstemming en overleg met het eigen parochiële verband, de Theresia van Ávila 

parochie, is een vast aandachtspunt. In het verslagjaar is er een kennismaking geweest 

met de nieuwe parochieel vicaris Sander Verschuur (okt. 2021) en een overleg met leden 

van het Pastoraal Team (dec. 2021). De kennismaking met de nieuwe pastor is 

aangenaam verlopen. Het geeft ons als bestuur het beeld dat er gemeende aandacht en 

interesse is voor een monastieke invulling van het geloofsleven. Het overleg met het 

pastoraal team heeft het bestuur het nut bevestigd in het blijven afstemmen met elkaar 

van zaken zoals samenwerken bij de activiteiten voor geloofsverdieping en bezinning. 
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Het bezinningsprogramma 2021 

 
 

Dit verslagjaar was evenals vorig jaar een bijzonder verslagjaar. Door het coronavirus is 

er in 2021 geen normale programmering geweest. In de voorgaande jaren was de 

programmering van activiteiten mede gebaseerd op een (landelijk) jaarthema, waarvoor 

ook een specifiek aanbod werd samengesteld. Het laatste jaarthema in 2020 was: 

“Samen Leven” Het werken met een programmering rond een centraal thema is in het 

verslagjaar noodgedwongen los gelaten vanwege de beperkingen door de corona 

pandemie.  

(Voor zover er sprake was van een (impliciet) jaarthema, is in het verslagjaar de te 

verwachten heiligverklaring van Titus Brandsma vooral het thema geworden in de 

aandacht en vertaling naar activiteiten van de centra voor de jaren 2021 en 2022.) 

Beschrijving van de bezinningsactiviteiten 

Hoofdzakelijk hebben we dit jaar vooral onze maandelijkse Eliavieringen kunnen doen en 

een beperkt deel van de vaste cycli zoals Speling Lezen, Literatuur en Levensvragen en 

de Oecumenische Bijbelcursus. Van de maandelijkse bezinningsbijeenkomsten (in de 

regel 8 tot 10 per jaar) is slechts 1 bijeenkomst haalbaar gebleken. Twee of drie andere 

thema-avonden moesten steeds na planning weer worden uitgesteld of geannuleerd 

vanwege de dan geldende corona-maatregelen (bijv. avond met Leo Fijen). 

Een realistische vergelijking met de jaren van voor de pandemie heeft voor bepaalde 

trends en analyse weinig zin. Het laatste normale jaar om mee te vergelijken was 2019. 

Ook komend verslagjaar (2022) zal een jaar worden met enige hindernissen door de 

nawerking van corona naweeën. Naar verwachting zal er pas in 2023 sprake kunnen zijn 

van een normale programmering. 

 

Zie verder de tabellen op de volgende pagina. 
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Tabellen met gegevens 
 

Opmerking: We houden in de tabellen zo veel mogelijk de structuur van voorgaande jaren aan. 
Hierdoor is een vergelijking met de voorgaande jaren meer herkenbaar. 
 

Overzichten van de bezinningsactiviteiten  
 

DAGDEEL/ACTIVITEIT  2019 2020 2021 
Bijeenkomsten/activiteiten        (3 geplande)          9 4 1 

Eliavieringen incl. Karmelfeest   (5 x zoom) 11 7 10 

    

Leerhuis                                              6 1 - 

Oecumenische bijbelgroep                 6 4 2 

Speling lezen                                    4 1 2 

Literatuur en levensvragen                  4 2 1 

Zinnige vertellingen                            9 - - 

    

Meditatieve busreis                         - - - 

 

Totaal dagdelen/dag/vieringen 

 

50 

 

19 

 

16 

 

• Analyse: ruim 34 (60%) stuks activiteiten minder dan in 2019 (normaal jaar) 
 

 
Bezoekers/deelnemers in aantallen en informatie per soort/bijeenkomst 2021 

 

THEMA BIJEENKOMSTEN  2017 2018 2019 2020 2021 
       

Bijeenkomsten bezoekers 150 229 247 122 10 

gemiddelde per bijeenkomst 

*1 

 15 28.6 27.4 30.5  10 

       

Eliavieringen en Karmelfeest 

(incl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

totaal 

bezoekers 

 

  186 

(34) 

118 

(32) 

200  

(26) 

gemiddelde per viering *2 

 

   17 16 20 

       

Totaal aantal bezoekers     433 

 

240 

 

210 

De vaste cycli:       

Leerhuis    4-6 - - 

Oecumenische  

bijbelgroep 

   6-8 6-8 6-8 

Literatuur en Levensvragen    10-12 10-12 10-12 

Speling lezen    4-6 4-6 4-6 

Zinnige Vertellingen    6-8 - - 

       

Gemiddelde deelname p.j. Min.   30 20 20 

       

Busreis (geen doorgang)    - - - 

 
• * 1 de hogere deelname is te verklaren door meer bezoekers bij de gezamenlijke avonden 

met de parochie 
• * 2 de hogere deelname in 2021 is omdat door Zoom meer andere mensen hun belangstelling 

toonden 
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Informatie over de activiteiten 
 

ACTIVITEIT AANTAL PERSONEN 
GEMIDDELD 

OPMERKING 2021 

   

Leerhuis   -- • ook in 2021 niet  

Oecumenische  

bijbelgroep 

6-8 gem. 

 

• blijvend vaste groep 

Literatuur en 

Levensvragen 

10-12 gem. • blijvend vaste groep 

Speling lezen 

 

  4-6 gem. • vaste groep, maar erg klein 

Zinnige Vertellingen -- • ook in 2021 niet vanwege  

coronabeperkingen 

Eliavieringen 16–22 gem. • erg stabiele bezoekersgroep,  

(veel kwetsbare ouderen,  

geringe nieuwe/jonge  

deelname ook in 2021 

Karmelfeest juli 30 - 40. 

 

• geen buiten 

gebeuren/gezamenlijk eten 

mogelijk   

• bij de viering lagere opkomst 

dan anders 

Busreis  0 • voor het 3de jaar vervallen, 

door corona omstandigheden 

Bezinningsavonden 10-30/40 • geen beoordeling mogelijk 

vanwege corona 
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Hoogtepunten en zorgpunten 

 

 

Naast alle werkzaamheden en activiteiten in het verslagjaar zijn als bijzondere 

hoogtepunten te noemen: 

 

• De aanstaande Heiligverklaring van Titus Brandsma, gepland voor het jaar 2022 
(inmiddels door de Paus te Rome heiligverklaard op 15 mei 2022) 

• De vieringen via streamen en Zoom (Eliavieringen 1e helft en Karmel-feest juli) 

• De presentatie voor het seminarie Bovendonck (23 april door mevrouw C. Mulder) 

 

 

De heiligverklaring van Titus Brandsma: Door het contact met het bestuur van 

Karmel Nederland werd duidelijk dat het proces in toenemende mate een beslag zou 

gaan leggen op Karmel-activiteiten ook vanuit de plaatselijke Centra voor Spiritualiteit. 

Het werd een vast agendapunt.  

 

De vieringen via Zoom/streamen: Door de corona ontstond opnieuw een sterke 

behoefte om de Eliaviering via Zoom of via streaming vanuit de kerkzaal te kunnen doen. 

Via Zoom slaagden we erin om (5 x) een regulier viering via Zoom vanuit de eigen 

huiskamer met vele belangstellenden te houden. Vele vaste en nieuwe gezichten waren 

daarin te verwelkomen. Via de streaming van de parochie konden we in juli ook een 

mooie Karmel-feest viering verzorgen (met video-opname). Het voornemen is om deze 

mogelijkheden zeker meer te benutten.  

 

De presentatie seminarie Bovendonck: Vanuit de leiding van de 4e jaars 

priesterstudenten ontvingen we als Karmelkring het verzoek of wij een presentatie en 

een inzicht wilde bieden in de monastieke spiritualiteit van de Karmel, als onderdeel van 

hun opleiding. Deze unieke kans wilde we niet voorbij laten gaan. Corine Mulder (lid 

Karmelbeweging) was bereid om deze uitdaging met deze studenten aan te gaan. Zij 

kreeg veel waardering voor haar wijze (o.a. lectio divina) waarop zij dit invulling gaf. 

 

 

 

Enkele zorgpunten en trends: 

 

Het verslagjaar -als coronajaar en in het algemeen- kent ook enige schaduwzijdes. We 

noemen hier een paar ontwikkelingen: 

 

• Het corona-effect: het coronavirus bleef ook dit jaar zijn effect houden op onze 

achterban -overwegend oudere mensen- door de veel minder directe 

contactmomenten met elkaar. Meer dan normaal merkten we van gevoelens van 

ongewenste eenzaamheid. Het is als bestuur best lastig om -ook door de 

toenemende vergrijzing- een programmering te blijven aanbieden voor deze 

doelgroep. 

• Het wegvallen dit jaar van de coördinatiecommissie voor de Centra: Het (relatief 

geruisloos) opheffen van deze commissie is om goede redenen te rechtvaardigen, 

maar biedt toch zorgen rond het uniforme beeld van de Centra en het hanteren 

van een herkenbare landelijke thema’s. Anderzijds is het aanmoedigen van een 

(regionale) eigenheid op eigen krachten zeer te bevorderen.  
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Publiciteit en communicatie 

De Karmelkring Elia communiceert en publiceert haar activiteiten via: 

• de brochure / het bezinningsaanbod  

• de Kringbrief  

• het parochieblad Solo Dios    

• de website Centra voor Spiritualiteit 

 

Brochure bezinningsaanbod Karmelkring  

Voor de eerste sinds een groot aantal jaren kon in het verslagjaar 2021 geen brochure 

worden uitgebracht met het compleet bezinningsaanbod en met een jaarthema. Omdat 

door corona vrijwel alle activiteiten en mogelijkheden voor ieders welzijn stil kwamen te 

liggen. Voor de beeldvorming, die door deze jaarlijkse brochure kenmerkend is voor de 

Karmelkring Elia betekende dit een stille ramp. Maar het bestuur realiseert zich het een 

onvoorziene zaak was, die iedereen trof. Het biedt het bestuur de gelegenheid om in de 

nabije toekomst met frisse en nieuwe energie dit weer ter hand te nemen. Het zal een 

belangrijk instrument blijven.  

 

 

De laatst gedrukte versie, in een oplage van 250 stuks, verspreid in 2019. 

 

Kringbrief 

De stichting probeert mensen zoveel mogelijk digitaal te bereiken met informatie over 

haar activiteiten. Belangstellenden die geen internet hebben kunnen de Kringbrief per 

post ontvangen. Naast de brochure met het bezinningsaanbod verzendt de Karmelkring 

Elia rond de eerste dag van de maand een digitale Kringbrief naar de ruim 280 e-

mailadressen. Daarin wordt telkens uitvoerig ingegaan op de activiteiten in die maand. 

De Kringbrief is voor de meeste belangstellenden de meest actuele en de meest directe 

informatie over de Karmelkring Elia. In 2021 zijn in totaal 12 Kringbrieven (nummers 113 
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t/m 124) verzonden. Via de kringbrieven informeerden we iedereen over de activiteiten, 

die niet doorgingen, stil gelegd of alsnog werden geannuleerd. Omdat in 2021 ook het 

proces over de aanstaande heiligverklaring van Titus Brandsma bekend werd, is besloten 

om ook daar meer aandacht aan te besteden door een selectie van inspirerende teksten 

en uitspraken van Titus. We merken dat met name de Kringbrief steeds met aandacht 

wordt gelezen en gewaardeerd.  

Solo Dios, parochieblad Theresia van Ávila Parochie 

De Stichting Karmelkring Elia kreeg ook dit jaar weer de gelegenheid om relevante 

informatie periodiek in het parochieblad ‘Solo Dios’ van de H. Theresia van Ávila-parochie 

te laten plaatsen. We publiceren steeds onder het kopje “spiritualiteit” met bezinnende 

teksten en actueel nieuws rond de Karmelkring Elia.  

Website 

Al reeds een vast aantal jaren zijn we als website van de Karmelkring Elia in format en 

stijl een onderdeel van de website-formule voor alle Karmel-geledingen in Nederland 

onder de naam van www.karmelcentra.nl/dordrecht. Het geeft een zekere herkenbare 

stijl aan de Karmel Nederland in de verschillende specifieke onderdelen. Bezoekers van 

de website van de Karmelkring Dordrecht vinden daarop alle activiteiten over het gehele 

seizoen en specifieke nieuwsitems. Door de onzekerheid van coronaperikelen in het 

verslagjaar bleek echter dat het steeds actueel houden van de website met die 

activiteiten en nieuwsitems een lastige en soms nutteloze arbeid was.  

Analyse (2021): 

Als we kijken naar de gegevens uit Google zien we dat er op jaarbasis 433 gebruikers 

van onze website (op 527 hits) zijn geweest. Van deze 433 (website)gebruikers komen er 

168 (38%) uit Drechtsteden/Rotterdam of Zuid-Holland. Dit is voor de Karmelkring Elia 

het meest relevante werkgebied. De meest geraadpleegde pagina’s blijven die van de 

programmering, de nieuwsitems en de kringbrieven. Vergeleken met voorgaande jaar 

zijn er minder gebruikers in 2021 (168 tegenover 233). Een verklaring is het besef dat 

bij iedereen elke activiteit tijdens de corona pandemie stil viel. Daarnaast leert inmiddels 

de ervaring dat we als Karmelkring wel een spirituele inspiratiebron willen zijn, maar ook 

weinig trendy/viraal zijn. Echter: Als een paar geïnteresseerden en betrokken 

belangstellenden, wonend in een directe omgeving van Dordrecht door onze website de 

Karmelkring Elia weet te vinden, blijft het zinvol een actuele website, als informatiebron, 

bij te houden.      

 

http://www.karmelcentra.nl/dordrecht
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Financiële verantwoording 

Algemene verantwoording  

De uitgaven van de stichting bestaan uit de kosten die gemaakt worden ten behoeve van 

de activiteiten in het kader van het Centrum voor Spiritualiteit. Deze bestaan 

hoofdzakelijk uit vergoedingen (o.a. reiskosten) en attenties voor begeleiding van 

bezinningsbijeenkomsten, vergoedingen voor muzikale begeleiding van Eliavieringen en 

kosten voor (bij)scholing van bestuur en begeleiders van activiteiten. Daarnaast zijn er 

algemene kosten zoals administratiekosten, bankkosten en kosten voor het drukken van 

brochures. De inkomsten van de stichting bestaan bijna uitsluitend uit bijdragen van de 

deelnemers aan de Eliavieringen en aan de bijeenkomsten in het kader van het Centrum 

voor Spiritualiteit en uit giften.  

 

Het financieel beleid van de stichting is er op gericht de kosten zoveel mogelijk te dekken 

uit de inkomsten van de stichting en tevens, met het oog op de toekomst, voldoende 

reserve-vermogen op te bouwen. 

 

De jaarrekening 

De jaarrekening over het verslagjaar 2021 is gecontroleerd en akkoord bevonden door 

een 'kascommissie' bestaande uit 2 bestuursleden die niet direct zijn belast zijn met de 

financiële zaken van de stichting. Het bestuur heeft de jaarrekening op 21 juni 2022 

vastgesteld. Vervolgens is deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Prior Provinciaal van 

de Nederlandse Karmelprovincie. De Prior-Provinciaal heeft op 23 juni 2022 zijn 

goedkeuring aan de jaarrekening verleend.  

 

Balans 

De activa van de stichting bestaan uitsluitend uit liquide middelen, een bankrekening en 

een spaarrekening bij de RegioBank. Er zijn geen passiva (schulden, verplichtingen of 

voorzieningen). 

Het eigen vermogen van de stichting bedroeg op 31 december 2021: € 8.650.  

 

Winst- en verliesrekening  

De opbrengsten van de stichting bestaan voor het grootste deel uit bijdragen van de 

deelnemers en anderen aan de activiteiten van de stichting (in 2021: 62%) en voor een 

ander deel uit giften (in 2021: 38%). De opbrengst uit rente op de spaarrekening is 

verwaarloosbaar (0.04 %). 

De kosten die de stichting maakt bestaan voor een groot deel uit de kosten van de door 

de stichting georganiseerde activiteiten (in 2021: 44%). Het zijn kosten voor attenties, 

honoraria en reiskosten van de begeleiders van de activiteiten. In sommige gevallen, 

zoals bij het Karmelfeest, betreft het ook de kosten van catering. Deze kosten zijn 

relatief laag omdat veel activiteiten vanwege de coronamaatregelen geen doorgang 

konden vinden. 

De overige kosten (in 2021: 56%) zijn algemene kosten zoals bankkosten, kosten van 

secretariaat en bestuur en overige algemene kosten. 

De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel 

hebben ze recht op vergoeding van gemaakte kosten. 
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Resultaat 

Er is dit boekjaar een positief saldo van € 555. Dit resultaat is te danken aan het feit dat 

er vanwege corona geen drukkosten en geen kosten voor scholing zijn gemaakt, 

waardoor in totaal € 650  minder kosten werden gemaakt dan begroot. Ook de 

meeropbrengst van de giften heeft aan dit positieve resultaat bijgedragen (totaal 

ontvangen € 505, begroot € 300) . 

Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, waardoor het eigen 

vermogen met € 555 toeneemt ten opzichte van 2020. 
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Nawoord 

Het bestuur van de Karmelkring dankt alle personen die betrokken waren bij de 

voorbereiding, begeleiding van de avonden, de bijeenkomsten en voor alle 

werkzaamheden in dit verslagjaar weergegeven. Ook al kon in het jaar 2021 vanwege de 

coronamaatregelen veel van onze activiteiten niet door gaan: zonder de inzet en 

inspiratie van u allen kan de Karmelkring niet functioneren. 

Dank gaat ook uit naar het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Karmel en naar 

iedereen, die zich betrokken voelt bij het in standhouden van de Centra van Spiritualiteit 

van de Karmel. De stichting Karmelkring Elia wil graag met iedereen voort blijven gaan in 

het voetspoor van de profeet Elia. Dat wij met elkaar onze bewogenheid met en onze 

inspiratie voor een bewust christelijk leven mogen blijven behouden en met aandacht 

leven vanuit de spiritualiteit en leefregel van de Orde van Onze Lieve Vrouw van de Berg 

Karmel.  

 

Namens het bestuur,  

Berry van Son, secretaris 

 

Dordrecht, december 2022 
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Colofon 

Uitgever 

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 

Nolensweg 10 – 3317 LE  DORDRECHT 

 

Postadres 

Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 

t.a.v. Secretariaat 

Stationsweg 43 A36 – 3331 LR  Zwijndrecht 

 

Contact 

06 24 15 44 06 - karmelkringelia@karmel.nl 

 

Internet 

www.karmelcentra.nl/dordrecht 

 

IBAN 

NL48 RBRB 0931 1476 62 

t.n.v. Stichting Karmelkring Elia Dordrecht 

 

Kamer van Koophandel 

De stichting werd op 15 juli 2013 ingeschreven onder nummer 58373993 

SBI-code 889991  
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