
ANBI gegevens 

Naam: Stichting Franciskaans Studiecentrum

Ook bekend als: Franciscaans Studiecentrum (FSC)

Statutaire zetel:  Gemeente Utrecht

KvK: 41181031

RSIN: 804200336

Adres: Nieuwegracht 65, 3512LG Utrecht

E-mail: info@franciscaans-studiecentrum.nl

Doelstelling: “Wetenschappelijk onderzoek van en onderwijs in de spiritualiteit van Franciscus en 

Clara en hun erfgenamen met bijzondere aandacht voor de Nederlanden, het bevorderen van het 

onderzoek en het onderwijs in de franciscaanse spiritualiteit in al haar aspecten, en de geschiedenis 

van het franciscanisme in de Nederlanden, alsmede de verspreiding van de aldus verworven kennis”. 

Dit wordt vooral gedaan door het in stand houden van een studiecentrum, verbonden aan de Tilburg 

School of Theology van de Tilburg University, door het geven van onderwijs aldaar, en door het 

vestigen van een bijzondere leerstoel aan genoemde instelling.

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

1. Ontsluiting van de bronnen van de spiritualiteit van Franciscus en Clara via vertaling en 

commentaar
2. Klassieke franciscaanse geestelijke auteurs in de Nederlanden
3. Franciscaanse spiritualiteit nu. 
4. De laatste jaren heeft met name dit laatste onderdeel veel aandacht gekregen in het project: 

Het goede leven. Daarin wordt geprobeerd de franciscaanse spiritualiteit te vertalen naar drie

gebieden : duurzaamheid, zorg en leiderschap.

Het onderwijs richt zich primair op de studenten van de Tilburg School of Theology en de studenten 

van de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing. Verder is er ruimte voor spirituele 

begeleiding en vorming in kerk en samenleving. 



Bestuur:

E.P de Jong, voorzitter

Vacature,  secretaris

Vacature, penningmeester

J.G.J. van den Eijnden

G.A.F. Hellemans

A.A. Jansen

M.C.L. Martens

C.H.A. van den Muijsenberg

M.W.T. Van Kooten

De medewerkers:

Het studiecentrum kent drie stafleden, meer bepaald een bijzonder hoogleraar en twee 

wetenschappelijk medewerkers. 

Beloning en salariëring:

De bestuursleden vervullen hun taak om niet. Onkosten worden vergoed.

De aan het studiecentrum verbonden stafleden worden beloond volgens de geldende cao voor 

wetenschappelijk personeel aan de Nederlandse universiteiten. 

Vermogen:

De stichting bezit geen eigen vermogen. Zij wordt gefinancierd via de Stichting Steunfonds 

Franciscaans Studiecentrum, en voor een klein deel uit giften van instellingen en particulieren. 

Uit de jaarrekening 2017, ondertekend door ALH van Herwijnen & co accountants dd. 11 april 2018:

een resultaat van € nihil
een eigen vermogen van € nihil
een balanstotaal van € 210.219

Staat van baten en lasten: € 300.925

Toelichting:

kortlopende vorderingen: € 12.431
kortlopende schulden: € 54.650
overlopende passiva: € 155.569


