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BELEIDSPLAN 2020 

 
Algemene gegevens 
 
Naam:    Arnulfus Stichting  
RSIN/Fiscaalnummer: 816050193 

Adres:    Soomerlustplein 5, 2275 XM Voorburg  
Website:   www.arnulfus.nl 
Email:    info@arnulfus.nl    
 

1. Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur van de Arnulfus stichting is per 1 januari 2019: 

- Niek Jan Adema (voorzitter) 

- De heer R.A.M. Houben (penningmeester) 

- Mevrouw drs. C.E.M. de Quaij 

- De heer drs. P.V.A. Walenkamp 
 

De leden van het bestuur genieten geen bezoldiging. 

2. Doelstelling  
 
De in 1981 opgerichte stichting heeft conform de statuten ten doel de verbreding en verdediging 
van de officiële Rooms-Katholieke geloofs- en zedenleer. De Arnulfus Stichting tracht haar doel 
onder meer te verwezenlijken door het steunen van, respectievelijk deelnemen in, daartoe 
geëigende publiciteitsorganen.  
  

3. Verwezenlijking van de doelstelling tot op heden  
 
 In de verwezenlijking van de doelstelling heeft de Arnulfus Stichting zich in de afgelopen jaren 
voornamelijk gericht op (project)ondersteuning van het Katholiek Nieuwsblad (KN). KN heeft 
tot doel het bevorderen van de verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals 
deze door de katholieke Kerk wordt overgeleverd. Het wil feiten, kennis, meningen, opinie en 
commentaar zo breed mogelijk presenteren.   
 

4. Verwezenlijking van de doelstelling in 2020 
  
a.  Algemeen  
 
De ondersteuning van KN past binnen het doel van de Arnulfus Stichting; het investeren in de 
R.K. identiteit. Door een strikte kostenbewaking zijn de kosten van KN verlaagd en is het beleid 
erop gericht om deze ook in komende jaren in toom te houden. Dit is de kritische norm voor 
ondersteuning vanuit de Arnulfus Stichting.  
 
 
 
b.  Projecten 
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Middels de jaarlijkse bijdrage van Arnulfus aan KN hoopt Arnulfus onder meer de volgende 
projecten te financieren.  
 
Ontwikkeling KN  
 
KN onderzoek  
In 2019 is Katholiek Nieuwsblad gestart met een onderzoek naar de gevolgen van kerksluiting in 
kleine gemeenten. De eerste resultaten zijn in de eerste editie 2020 van Katholiek Nieuwsblad  
gepubliceerd en hebben veel aandacht gekregen in de reguliere media. KN wil het onderzoek in 
2020 voortzetten en verdiepen. Arnulfus ziet het belang van het onderzoek en wil KN graag 
ondersteunen in de voortzetting ervan.  
Doelstelling: 10.000 euro  
 
KN buitenland  
 
KN-Rome 
Het Rome-project is in 2014 gelanceerd om verslaggeving vanuit Rome te stimuleren. De 
bijdragen van Maria Petrosillo uit Rome zijn inmiddels een vaste waarde geworden in Katholiek 
Nieuwsblad. Er kwamen jaarlijks nog enkele gelden voor dit project binnen, maar deze dekken 
niet de volledige kosten. In 2019 heeft Arnulfus het project weer in de kijker gezet. Daarop is een 
bedrag van bijna 7.000 euro binnen gekomen, goed voor 90 artikelen. In 2020 wil de stichting 
blijven werven voor dit project.  
Doelstelling: 12.000 euro 
 
KN Midden Oosten 
De berichtgeving in Katholiek Nieuwsblad vanuit het Midden Oosten is uniek. In het bijzonder 
omdat er veel oog is voor de bedreigde christenen daar. Al jaren maakt KN dankbaar gebruik van 
Midden-Oostencorrespondent Martin Janssen. Om dit te kunnen intensiveren heeft de Arnulfus 
Stichting in 2019 bijna 7.500 euro opgehaald, goed voor 60 artikelen. In 2020 wil Arnulfus 
hiervoor blijven werven. 
Doelstelling: 10.000 euro 
 
KN Latijns-Amerika 
Om goede verslaglegging te kunnen doen van de Kerk in Latijns-Amerika heeft KN in 2017 een 
redacteur in dienst genomen die vloeiend Italiaans en Spaans spreekt. Wekelijks verschijnen zijn 
verhalen in de krant en op de website. Om dit te kunnen intensiveren moet KN hem vaker vrij 
kunnen maken voor deze artikelen. Arnulfus wil KN hierin financieel ondersteunen.   
Doelstelling: 10.000 euro  
 
KN digitaal  
 
KN-jong  
In 2018 heeft KN een nieuw platform gelanceerd, KN-jong. Een online platform voor en van 
jongeren waar ze informatie en inspiratie over hun geloofsleven vinden en delen. Arnulfus 
draagt dit project een warm hart toe en wil het waar mogelijk ondersteunen. In 2019 heeft 
Arnulfus bijna 2.500 euro voor dit project opgehaald, goed voor 80 artikelen! De stichting wil het 
project blijvend ondersteunen en hoopt ook in 2020 genoeg geld op te halen om het werk van de 
jongeren te stimuleren.  
Doelstelling: 5.000 euro.  
 
KN.nl 
De website van Katholiek Nieuwsblad is dé betrouwbare bron van dagelijks katholiek nieuws 
dichtbij en ver weg, en tevens van katholieke verdieping en inspiratie voor een breed publiek. 
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KN wil in 2020 verder investeren in kwaliteit, de frequentie en het bereik van de berichtgeving 
online. Arnulfus steunt deze ambitie en wil de website graag een financiële impuls geven.  
Doelstelling: 30.000 euro 
 

5. Middelen  
  
De middelen van Arnulfus worden gevormd door subsidies, schenkingen, erfstellingen en andere 
verkrijgingen.   
  

6. Fondsenwerving van de stichting Arnulfus   
 
Fondsenwerving is de kernactiviteit van de Arnulfus Stichting. In essentie betreft dit het 
onderhouden van de communicatie met bestaande donateurs/fondsen en het aantrekken van 
nieuwe donateurs/fondsen. De donateurs van Arnulfus bestaan voornamelijk uit natuurlijke 
personen. Om deze inkomsten te verwerven worden verscheidene programma’s uitgevoerd.  
 

a. Advertenties   
Via advertenties en advertorials in Katholiek Nieuwsblad communiceert de Arnulfus Stichting 
met bestaande en toekomstige donateurs en spoort deze aan tot donaties.  
  

b. Gerichte communicatie met donateurs.  
Het schriftelijk communiceren met donateurs houdt onder meer in dat persoonlijk wordt 
bedankt, maar dat bevestigen, aansporen, herinneren, etc. eveneens grote aandacht krijgt.  
De zogenaamde kerndonateurs krijgen nog meer persoonlijke aandacht om de continuïteit van 
de relatie zo goed mogelijk te waarborgen. Er wordt hieraan verder vormgegeven door het op 
regelmatige basis bezoeken van kerndonateurs en het anderszins op persoonlijke wijze – 
bijvoorbeeld telefonisch en/of via een handgeschreven kaart te bedanken.  
 

c. Het identificeren van nieuwe donateurs  
Voor de continuïteit is het van groot belang nieuwe potentiële donateurs op te sporen. Het 
ontwikkelen van netwerken en het leggen van contacten is een belangrijke activiteit.  
Hierbij zal ook bijzondere aandacht worden gegeven aan het identificeren van en het leggen van 
contacten met collectieve initiatieven en organisaties die fondsen beschikbaar zouden kunnen 
stellen voor projecten die door Arnulfus ondersteund worden.  
 

7. Kosten 
 
Administratieve werkzaamheden, inhuur personeel plus kosten voor het onderhouden van 
contacten met reeds bestaande donateurs en het aantrekken van nieuwe donateurs zijn voor 
2020 op  38.000 euro. 
 

8. Bijstelling Beleidsplan  
 
Dit beleidsplan voor 2020 is een voortzetting van het vijfjarenplan dat in 2019 is ingezet. Het 
plan zal jaarlijks aan het eind van het jaar worden herzien op basis van de geschatte resultaten 
van het lopende jaar en de dan geldende mogelijke bijstellingen van de perspectieven. Het plan 
schuift dan met een jaar op.  
 
 

 


