Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren
gegevens door een Katholieke Instelling behorende tot de Katholieke
Kerk in Nederland.
A. Algemene gegevens
Naam ANBI:
Telefoonnummer
(facultatief):
RSIN/Fiscaal
nummer:
Website adres:
E-mail:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Postadres:
Postcode:
Plaats:

Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront
+31 6 54796857
8056.41.646
www.katholiekthuisfront.nl
info@katholiekthuisfront.nl
Hobbemalaan 5 (geb. 4)
3712 AZ
Huis ter Heide
Postbus 2177
3700 CD
Zeist

De instelling behoort tot de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. De Rooms-Katholieke Kerk
heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de
afzonderlijke instellingen die tot de Rooms-Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI.
Dit is ook van toepassing op de Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront.
B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur bestaat uit 4 bestuursleden en een adviseur
De heer mr. Jos Houben (voorzitter)
KTZ (LD) b.d. Rob Hunnego (secretaris)
KTZ (A) b.d. Wim Klaas (penningmeester)
De heer Thim Vernooij, (lid)
Kol. Jean-Paul Thöni, Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier (adviseur)
C. Doelstelling/visie.
De Stichting Nationaal Katholiek Thuisfront is een maatschappelijke organisatie die de
legerbisschop en de aalmoezeniers, werkzaam bij de Dienst R.K. Geestelijke Verzorging van het
Ministerie van Defensie, wil steunen bij het vervullen van hun opdracht.
Deze opdracht houdt in dat aalmoezeniers zich inzetten voor het geestelijk welzijn van de
mensen die als militair hun taak verrichten in de krijgsmacht.
Een meer specifieke doelstelling van het NKT is inhoud te geven aan de inbedding van deze zorg
voor de (uitgezonden) militairen en hun thuisfront binnen de Katholieke geloofsgemeenschap.
D. Beleidsplan.
Het activiteitenplan op basis van het beleidsplan van het Nationaal Katholiek Thuisfront kunt u
jaarlijks opvragen via info@katholiekthuisfront.nl
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Korte inhoud:
Het NKT is een organisatie, die zich baseert op de Rooms-katholieke traditie en die Roomskatholieke waarden en normen als inspiratiebron heeft. Vanuit dit denken en het in de praktijk
brengen daarvan heeft het NKT een eigen identiteit en zelfstandig bestaansrecht. Het NKT is een
seculiere organisatie in de familie van de Rooms-katholieke kerkprovincie Nederland.
Belangrijkste doelgroep zijn militairen en veteranen in de brede zin van het woord, dus ook zij die
nog in actieve dienst zijn en worden uitgezonden of uitgezonden zijn geweest en hun thuisfront.
E. Beloningsbeleid.
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel
hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs voor hun functie gemaakte onkosten.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.
F. Verslag Activiteiten.
Jaarlijks terugkerende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Contact onderhouden en samenwerking bevorderen met organisaties die zich bezighouden
met vrede en veiligheid;
Aandacht vragen voor bovengenoemde vraagstukken tijdens de Vredesweek en kerkcollecte
voor NKT, door aalmoezeniers in parochies te laten spreken over hun werk;
Parochies vragen om hun uitgezonden militairen regelmatig expliciet te noemen in de liturgie
en aandacht te schenken aan de thuisblijvende achterban;
Ondersteuning aan de Militaire Lourdes bedevaart door bij te dragen in de onkosten van
rolstoelduwers en sponsoring van scootmobielen;
Ondersteuning van projecten van aalmoezeniers in de overzeese gebiedsdelen (Antillen) die
niet uit het defensiebudget betaald kunnen worden, zoals bijvoorbeeld een bijdrage in de reis
van militairen die deel nemen aan de Militaire Lourdesbedevaart;
NKT is als lekenorganisatie een zinvolle gesprekspartner in een nationale en internationale
context. Dit is mogelijk door intensivering van contacten met het Veteraneninstituut,
Veteranenplatform, de Stichting Landelijke Thuisfronten, BNMO, Veteranenclubs en
internationale organisaties van militair lekenpastoraat, zoals Apostolat Militaire International,
dan wel internationale thuisfrontorganisaties zoals GKS (Gemeinschaft Katholischer
Soldaten) in Duitsland en AKS (Arbeitsgemeinschaft Katholische Soldaten) in Oostenrijk.
Dergelijke contacten zijn leermomenten voor onze organisatie daar waar het gaat over
thuisfrontzorg in andere NAVO landen.
Er bestaat een Stichting Landelijke Thuisfronten waarin het NKT participeert samen met het
Protestants- en Humanistisch Thuisfront;
NKT participeert in de Raad van Advies van de Stichting ECHOS, die op verschillende
plaatsen in binnen- en buitenland militaire tehuizen exploiteert;
Organisatie van de jaarlijkse Requiemviering. Primaat ligt bij NKT in overleg met een van de
stafaalmoezeniers; De nationale herdenkingsviering is altijd op Allerzielen (2 november), dan
wel op de eerste zaterdag erna in de Sint-Odulphuskerk Best;
Organisatie van een Goede Vrijdag viering voor Veteranen in Roermond, in overleg met de
Dienst RKGV, in het bijzonder de geestelijk verzorger van de veteranen regio zuid.
Ondersteuning van een hedendaags symbool om de relatie tussen de militair en zijn
thuisfront inhoud te geven. Te denken valt aan medailles van de Heilige Michaël en andere
beschermengelen ten teken van bescherming en bezinning en als aanknopingspunt tot
gesprek. De uitgezonden militair kan een dergelijke medaille ook terugsturen aan zijn of haar
relatie thuis en zo wordt ook de achterban betrokken in de steun die de militair kan
ondervinden van de aalmoezenier;
Bestuur en medewerkers onderhouden contacten met de politiek en het ministerie. Het
jaarlijks indienen van een activiteitenplan vormt hier een onderdeel van;
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•
•

Jaarlijkse fondswerving onder donateurs;
Jaarlijkse fondswerving gedurende de Vredesweek in de Nederlandse parochies;
G. Financiële verantwoording

Financiële verantwoording wordt jaarlijks door het bestuur afgelegd aan het Militaire Ordinariaat
en het Ministerie van Defensie.
Een verkorte staat van baten en lasten van het Nationaal Katholiek Thuisfront kunt u opvragen
via info@katholiekthuisfront.nl
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