
Stichting Kinderwerk Samuel / Samuel Advies voor geloofsgroei 

 

Adres: Spoorlaan 126, 5061 HD Oisterwijk 

RSIN: 8121.66.681 

 

Samuel Advies voor Geloofsgroei is een non-profit organisatie van enthousiaste en 

toegewijde mensen die de liefde van God bij de jeugd van nu willen brengen. Samuel 

ontwikkelt mooie materialen en geeft advies aan iedereen die zich inzet voor de 

geloofsopvoeding van kinderen, tieners en jongeren. 

 

Doelstelling:  

✓ Samuel Advies voor geloofsgroei wil dienstbaar zijn in de Rooms Katholieke 

kerk aan iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt. 

✓ Samuel Advies wil hen ondersteunen en inspireren bij de begeleiding van 

kinderen, tieners en jongeren in hun groei naar gelovig mens-zijn. 

✓ Samuel Advies stelt in alles Jezus Christus centraal. 

 

Samuel Advies biedt: 

✓ Informatie en persoonlijk advies voor jeugdwerkers, ouders, 

onderwijsgevenden, priesters, diakens… 

✓ Een katholieke Boek- en Infowinkel in Oisterwijk 

✓ Kinderbijbels en andere goede materialen voor de catechese, 

kinderwoorddienst, sacramentenvoorbereiding, voor de advent en de kersttijd 

en de veertigdagen- en paastijd 

✓ Vorming en Coaching voor jeugdwerkers door het hele land (al sinds 1991) 

✓ Spreekbeurten over geloofsopvoeding en aanverwante onderwerpen 

 

Inkomsten 

De inkomsten worden verkregen uit de verkoop van de materialen, die ofwel zelf 

ontwikkeld worden (zoals project voor de voorbereiding op de 1e Heilige Communie) 

dan wel worden ingekocht bij christelijke uitgeverijen.  Op het door Samuel zelf 

ontwikkelde materiaal zit slechts een kleine marge om zoveel mogelijk mensen in staat 

te stellen het te kopen. 

Tevens is de stichting afhankelijk van giften van particulieren. Zeer incidenteel worden 

er grotere giften gevraagd bij fondsen voor specifieke investeringen/uitgaven die 

gedaan moeten worden. 

 

Communicatie 

De communicatie is er op gericht om nieuwe materialen aan te kondigen dan wel 

materialen voor de feesten en tijdeigen perioden in de Kerk aan te bevelen, zoals voor 

de Advent en Kerstmis, de vastentijd en Paastijd, voor de 1e Heilige Communie en het 

Vormsel.  

De stichting publiceert 2x per jaar een papieren nieuwsbrief in het voorjaar en het 

najaar, die verzonden wordt aan parochies en particulieren, die in het verleden een 

bestelling hebben gedaan. Tevens wordt met grote regelmaat (circa 1x per 2 weken) 

een E-zine verstuurd waarin actuele onderwerpen aan de orde worden gesteld en 

materialen worden aanbevolen.  

De stichting is ook actief op social-media en heeft een website. 



 

Bestuur en medewerkers 

Het bestuur bestaat momenteel uit drie leden, maar er wordt gezocht naar een 

uitbreiding van het bestuur. 

Voorzitter: Carolijn van Voorst tot Voorst – Alting von Geusau 

Secretaris: Ies Molenschot – Willems 

Penningmeester: Joris van Voorst tot Voorst 

 

Naast het bestuur fungeert er een zgn denkteam dat het bestuur ondersteunt en 

adviseert bij haar taken.  

 

Voor de winkel in Oisterwijk zijn enkele medewerkers actief voor de verwerking van de 

bestellingen, de administratie en de activiteiten voor de communicatie. 

 

De bestuursleden, leden van het denkteam en de medewerkers op de winkel krijgen 

allen geen vergoeding voor hun inzet voor de stichting. De stichting is in die zin 

volledig afhankelijk van vrijwilligers. 

 

  



Financiën 

 

Balans 

ACTIVA   PASSIVA   

  2020   2020 

        

VASTE ACTIVA   EIGEN VERMOGEN   

      Reserves 104.159  

Subtotaal 0  Subtotaal 104.159  

        

VLOTTENDE ACTIVA   SCHULDEN   

  Vordering 2.358    Crediteuren 2.290  

  Voorschotten     Lening 0  

  Voorraad 45.350      

  Debiteuren 196      

  Liquide middelen 58.545      

Subtotaal 106.449  Subtotaal 2.290  

Totaal Activa 106.449  Totaal Passiva 106.449  

 

 

Staat van baten en lasten 

Baten 2021 

  
 

  

  Verkoop materiaal        46.683  

  Giften          4.658  

  
 

  

  Subtotaal baten        51.340  

      

Lasten   

  
 

  

  Inkoop materiaal        37.513  

  Huisvesting        15.172  

  Communicatie (oa Nieuwsbrief)          9.725  

  Portokosten          2.881  

  Bankkosten             530  

  Contributies & abonnementen          1.053  

  Kantoorartikelen             746  

  Telefoonkosten             515  

  Overige kosten             275  

  
 

  

  Subtotaal lasten        68.409  

      

  Resultaat       -17.068  

 


