
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

STICHTING SPIRITUEEL CULTUREEL CENTRUM AMERSFOORT Heeft een aanvraag lopen om met ingang van 1-1-2023 
een erkende en geregistreerde Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele ANBI) status te krijgen. 

De Culturele ANBI-status houdt in dat Stichting SPIRITUEEL CULTUREEL CENTRUM AMERSFOORT geen successierecht 
of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere bijdrage komt dus volledig ten goede 
aan Stichting SPIRITUEEL CULTUREEL CENTRUM 
AMERSFOORT.                                                                                                      

Als schenker kun je gebruikmaken van de belastingvoordelen van de geef wet. Voor het schenken aan culturele 
instellingen gelden zelfs extra regelingen. Voor de inkomstenbelasting komt 1,25 x het bedrag van de gedane gift in 
aanmerking voor de giftenaftrek. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5000 van de aan culturele 
instellingen gedane giften. Bij belastingaangifte dien je ons RSIN-nummer 858523334 vermelden.  

Kijk op de website van de Belastingdienst voor de actuele regels. 

De status geeft Stichting SPIRITUEEL CULTUREEL CENTRUM AMERSFOORT ook verplichtingen om transparant voor 
schenkers te werk te gaan. 

Contact gegevens 

Sint Franciscuskerk, ’t Zand 29-31, 3811 GB Amersfoort                                                                                          
KvK                                                                                                                                                       
Fiscaalnummer:                                                                                                                                                        
RSIN-nummer: 858523334 
IBAN: NL82 RABO0328 3987 72. 

Bestuurssamenstelling  en andere functies                                                                            

Voorzitter: Jozef, Theodorus Stalenhoef                                                                                                                
Secretaris: Jules Egidus Meijer                                                                                                                 
Penningmeester: Marius Menardus Boersen                                                                                               
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
Doelstelling                                                                                                                                                               
De stichting heeft tot doel — gevraagd en ongevraagd —al datgene te doen wat zij noodzakelijk en wenselijk acht om 
optimale randvoorwaarden te creëren om het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort de spirituele, culturele en 
sociaal maatschappelijke activiteiten binnen de locatie van de Sint Franciscus Xaveriuskerk verder te ontwikkelen en in 
omvang te doen groeien, alles in de ruimste zin des woords.                                                                                       

De stichting beoogt niet het maken van winst. Het is de stichting wel toegestaan commerciële activiteiten te 
verrichten, mits deze activiteiten worden verricht ter bevordering van het doel van de stichting. 

Cultureel 

Jaarlijks vinden er 35-40 concerten met 100-300 bezoekers plaats. Deze concerten worden verzorgd door orkesten en 
koren: Bach Cantates, Nieuw Bach ensemble, koffieconcerten door Wouter Harbers, Orkest Vereniging Amersfoort. 
Flehite Sinfoniëtta, Amer Consort, Monteverdi Festival, Zingis uit Zeist, Capella Amersfoort, Slingerland Singers 
Ensemble, Amersfoortse Bachdag, Utrechts Vocaal Ensemble, Orkest van de vorige Eeuw, Scarbo Pianisten Collectief. 

Daarnaast repeteert het Amersfoorts Jeugd Orkest ( op vrijdag) en Scholen in de Kunst op woensdag in de kerk en de 
pastorie, beide me telkens 60-80 muzikanten 

De kerk is 35 weken per jaar voor publiek opengesteld op Zaterdag met 25-50 bezoekers. Op het 
monumentenweekend is de kerk 2 dagen open. Elke dag bezoeken 300-500 mensen de kerk. 5 keer per jaar komt een 
school met enkele klassen de kerk bezoeken. 

Jaarlijks wordt een filosofiecursus van 16 bijeenkomsten gegeven in de pastorie. 

Spiritueel 

Op jaarbasis zijn er 50 kleinere bijeenkomsten plaats met elk ongeveer 10-12 deelnemers. 10-12 bijeenkomsten met 
25-50 deelnemers en 2 grotere bijeenkomsten van 150-200 deelnemers. 

Actuele informatie van concerten, lezingen en ander activiteiten zie de site van de Sint Franciscus Xaveriuskerk en het 
Spiritueel Cultureel Centrum. 

https://anbi.nl/culturele-anbi/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi/culturele_anbi

