Jaarverslag
&
Jaarrekening
2020

Stichting Casella, stilte, ontmoeting en bezinning

1

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning

Inhoudsopgave
Voorwoord .............................................................................................................................................. 2
Opbouw van dit jaarverslag ................................................................................................................... 3
Achtergrond Stichting Casella, stilte, ontmoeting en bezinning ........................................................... 4
Gastenverblijf “De Boerderij” .............................................................................................................. 4
Bungalow “Escale”............................................................................................................................... 5
De Gebedsruimte ................................................................................................................................ 5
Klooster Casella ................................................................................................................................... 6
Het jaar 2020 ........................................................................................................................................... 7
1.

Kernactiviteiten & Vieringen .......................................................................................................... 8
Voorzieningen voor activiteiten gericht op stilte en ontmoeting ....................................................... 8
Dagelijkse vieringen............................................................................................................................. 8
Taizé vieringen..................................................................................................................................... 9

2.

Bekendheid & Verbondenheid ..................................................................................................... 10
Social Media ...................................................................................................................................... 10
Het blad “Stad Gods”......................................................................................................................... 10
Het stripboek “Augustinus – een eigenzinnige Godzoeker” ............................................................. 11

3.

Vorming & Toerusting .................................................................................................................. 12
Contact met de vrijwilligers............................................................................................................... 12
Geassocieerde leden ......................................................................................................................... 13

4.

Organisatie & Middelen ............................................................................................................... 14
Stichtingsbestuur 2020 ...................................................................................................................... 14
Aantallen gasten en overnachtingen................................................................................................. 14
Organisatie ........................................................................................................................................ 15
Financiën ........................................................................................................................................... 15
Reserves opbouw .............................................................................................................................. 15
Jaarrekening 2020 ............................................................................................................................. 16

2

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning

Voorwoord
Hilversum, juni 2021

Het jaar wat de geschiedenis in zal gaan als het jaar waarin hele wereld in de ban raakte van het virus
Covid -19.
Voor klooster Casella begon het jaar 2020 met nog
maar drie leden in de kerngroep, alle drie Zusters
Augustinessen. Waar het jaar 2019 voor de
leefgemeenschap in het teken stond twee nieuwe
jonge leden, hadden in de winter beiden besloten
toch niet te blijven in de gemeenschap.
Uiteindelijk werd het een jaar waarin we, naar
binnen gekeerd, ons konden bezinnen op een
nieuwe toekomst.
In het jaar 2020 hadden we voor kortere periode
wel verschillende meelevers in het klooster.
Met dit jaarverslag en de jaarrekening geven we
graag inzage in onze Stichting en de toekomst van
de Zusters Augustinessen.
Voor meer informatie over de Stichting Casella kunt u een e-mail sturen aan info@casella.nl

Namens Stichting Casella,

Marie Madeleine Maas
Voorzitter
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Opbouw van dit jaarverslag
In het jaarverslag nemen we u graag mee in de ontwikkelingen in en rondom de Stichting Casella,
stilte, ontmoeting en bezinning.
Om een eerste beeld te schetsen wat Casella is, hebben we de een hoofdstuk over de achtergrond en
ook het jaar 2020 in vogelvlucht.
Daarna kijken we naar de ontwikkelingen op vier gebieden die we hieronder verder toelichten:
Kernactiviteiten & Vieringen
Casella wil een plek zijn waar mensen er mogen zijn. Een plaats op aarde waar je je welkom weet op
je weg door het leven. Behalve dat er zorg wordt gedragen voor deze mooie plek van stilte en
ontmoeting, organiseren we activiteiten die daaraan bijdragen. In dit hoofdstuk doen we verslag van
die activiteiten en vieringen die in 2020 plaatsvonden.
Bekendheid & Verbondenheid
Voor Casella is het belangrijk dat mensen, in het bijzonder jonge mensen, hun weg naar de
kloostergemeenschap weten te vinden. Daarnaast staat Casella niet op zichzelf. Ze is verbonden met
de fraterniteit Zusters Augustinessen St. Monica, andere kloostergemeenschappen zoals Taizé en de
wereld om haar heen. Daarom wordt er in het tweede hoofdstuk aandacht besteed aan bekendheid
en verbondenheid.
Vorming & Toerusting
De inzet van vele vrijwilligers is ontzettend belangrijk voor Casella. De zorg voor deze plek en
activiteiten wordt mede door hen mogelijk gemaakt. Stichting Casella vindt het belangrijk dat
vrijwilligers voldoende zijn toegerust en dat er oog is voor vrijwilligers. In tijden van Covid-19 is het
voor iedereen een uitdaging geweest om contact te houden. Toch heeft de Casella de Augustijnse
waarden van vriendschap en gastvrijheid zoveel mogelijk geprobeerd vorm te geven binnen de
mogelijkheden die er waren. We doen daar verslag van in hoofdstuk drie.
Organisatie & Middelen
Stichting Casella draagt zorg voor de activiteiten, het gastenverblijf en het buitengebied waaronder
de tuin, vuurplaats en labyrint. Daarbij wordt er gekeken wat nodig is om de Augustijnse waarden
van vriendschap, gastvrijheid en gebed vorm te geven. Daarvoor zijn middelen en bestuurlijke
draagkracht, waar het bestuur van de stichting verantwoordelijk voor is. Ondanks teruglopende
inkomsten in 2020 is de stichting financieel gezond en berekend op de toekomst. Een
verantwoording over de organisatie en de (financiële) middelen zijn te lezen in hoofdstuk vier.
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Achtergrond Stichting Casella, stilte, ontmoeting en bezinning
Klooster Casella en de stichting Casella, stilte, ontmoeting en bezinning, zijn een initiatief van de
Zusters Augustinessen van Sint Monica. De Zusters leven in groepen verspreid over verschillende
locaties in Nederland. Dit is in het klooster in Utrecht aan de Waterstraat, klooster Casella in
Hilversum op de Monnikenberg en in het zorgcentrum in De Bilt. De eerste ideeën over Casella, Stilte
en Ontmoeting ontstonden in 2001 in Utrecht en sinds 2009 woont de kerngroep in Hilversum.
In 2012 is de “Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning” officieel opgericht. Hiermee komen
we tegemoet aan de wens van de fraterniteit Zusters Augustinessen om de activiteiten van Casella
op langere termijn te kunnen voortzetten zonder hierin afhankelijk te zijn van de fraterniteit. De
stichting heeft geen winstoogmerk, maar wel de doelstelling kostendekkend te kunnen bestaan.

Foto: van links naar rechts gastenverblijf “De Boerderij”, gebedsruimte en klooster Casella

Gastenverblijf “De Boerderij”
Het gastenverblijf “De Boerderij” vormt de spil in de activiteiten van het centrum voor stilte en
ontmoeting. Het is aangepast aan de eisen van deze tijd en aan de
doelgroep van jonge mensen. Alle individuele kamers beschikken over een
leesstoel, bureau met stoel, bed en wasbak. Het is mogelijk om ook
Lieve Zusters,
mindervalide jongeren te ontvangen.
We bieden met ‘De Boerderij” een plek van stilte en Ontmoeting aan voor
jonge mensen tussen de 18-35 jaar. Zij kunnen meerder dagen achtereen
hier verblijven tegen een vergoeding per etmaal voor bed, bad en
maaltijden.
Reacties en verhalen van de gasten die we ontvangen en de aantallen
bevestigen ons dat een Stilteplek een goede zaak is en beantwoordt aan
een behoefte.

Wat een wonder dat ik hier weer
kon komen en wat een zegen dat ik
hier weer mocht zijn. Kwam enkel
voor rust in onrustige tijden en om
even wat afstand te kunnen nemen.
De stilte, de gebeden, de
gesprekken en de Boerderij hebben
me veel meer gegeven; inzicht in
welke kant ik op wil gaan.
Dank voor jullie warme welkom en
gastvrijheid. Tot Snel!
Liefs, Kirsten
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Bungalow “Escale”
Behalve de Boerderij als gastenverblijf is er ook de nabijgelegen bungalow genaamd Escale. Dit was
voorheen een dienstwoning, maar deze is sinds 2018 ter beschikking voor Casella. De bungalow werd
gebruikt wanneer er grotere groepen waren en eventueel extra capaciteit benodigd was.

De bungalow is nog niet aangepast naar de eisen en standaarden van deze tijd. Er is in de basis de
intentie om op termijn deze te renoveren en opnieuw in te richten. Het afgelopen jaar heeft de
bungalow Escale vooral dienst gedaan aan de zusters uit Utrecht om dagjes te verblijven en te
genieten van de buitenlucht.

De Gebedsruimte
De gebedsruimte is ondergebracht in de oude schuur. Op de foto op de
vorige pagina is dit het donkergroene gebouw met witte rand langs het dak.
Deze ruimte vormt de verbinding tussen de gasten van de Stichting en de
leden van klooster Casella. Het is de plaats van ontmoeting met elkaar, met
de stilte, met God.
Er zijn vaste gebedstijden en de gasten worden uitgenodigd om minimaal
één viering per dag bij te wonen. In praktijk blijkt echter dat de meeste
gasten alle vieringen bijwonen, wat de zowel de kerngroep als de gasten
inspireert.

Dank dat we hier mochten zijn!
Dank voor de gastvrijheid, voor
eten, voor stilte voor woorden en
liederen. We hebben goed
gesprekken gehad, ons leven
kunnen delen. We gaan
bemoedigd van hier, naar onze
eigen huisjes!
A Dieu! Bart, Marten, Bart
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Klooster Casella
In Klooster Casella leeft de kerngroep die momenteel uit 3
zusters Augustinessen bestaat. Het is deze kerngroep die
de exploitatie van de Boerderij verzorgt in samenwerking
met vrijwilligers van de Stichting.

Hiernaast de schematische weergave van hoe de indeling
is op het terrein bij Casella.
Casella is gelegen op Soestdijkerstraatweg 145 in
Hilversum, Noord-Holland.

Op deze foto het uitzicht vanuit het Stiltehuisje op het Labyrint en bosrand.
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Het jaar 2020
In de eerste maanden van het jaar waren er veel gasten en ontmoetingen bij Casella. Hieraan kwam
abrupt een einde op toen 16 maart de richtlijnen van de overheid werden afgekondigd. Het
gastenverblijf werd direct gesloten en alle reserveringen geannuleerd tot nader order.
De eerste maanden waren druk in het gastenverblijf met veel groepen en individuele gasten. Met
hulp van vele vrijwilligers was dit voor de kerngroep wel te doen, maar de dunne basis van slechts 3
leden in de kerngroep van de leefgemeenschap in Klooster Casella is wel een uitdaging. Deze
uitdaging en de vorming van een nieuwe visie naar de toekomst heeft een prominente rol gespeeld
in 2020.
Daar allen leden van de kerngroep van klooster Casella op basis van hun leeftijd tot de risicogroep
voor de Covid-19 besmetting behoren, zijn de regels van de overheid meet af aan strikt nageleefd.
Dit leidde ertoe dat alle reserveringen werden afgezegd en vrijwilligers niet meer konden komen.
Ook tijdens de vieringen werd niemand buiten de kerngroep toegelaten. Pas vanaf juni werd het
weer mondjesmaat wordt toegelaten, maar alleen bij vooraf telefonisch overleg of dit mogelijk was.
Het niet kunnen ontvangen van gasten in deze maanden, leidde tot een ander idee voor tijdelijke
bestemming van het gastenverblijf ‘De Boerderij”. Er werd aan de vrijwilligers de mogelijkheid
geboden om mensen die klein behuisd zijn en/of met jonge kinderen in hun eigen netwerk, logies
aan te bieden om in de Boerderij even op adem te komen. Dit was dan tegen een kleine vrijwillige
vergoeding.
Vanaf half juni kon weer beperkt gastvrijheid worden geboden aan gasten. In eerste instantie is dit
met het oog op naleving van de anderhalve meter richtlijn gemaximeerd tot 4 gasten tegelijkertijd.
Nadat half juni de eerste gasten weer mochten komen, is er besloten de aankomst en vertrektijden
op vaste tijden in te regelen. Dit geeft meer rust in de logistiek van de ontvangst en het uitzwaaien
van gasten. Ook werd het linnenpakket verplicht gesteld.
Welkom tijdens de vieringen
Waar anders iedereen altijd welkom is bij
de vieringen, was dit vanaf 16 maart even
niet meer mogelijk. Van het moment dat dit
weer was toegestaan, werd de indeling van
de gebedsruimte aangepast en konden
mensen bellen om te overleggen of er nog
plaats was in de viering. Maximaal 10
mensen en uiteraard met 1,5 meter afstand
tussen de zitplaatsen.
Ook zijn er diverse vieringen digitaal te
volgen geweest en werd de Taizé viering via
livestream ook aangeboden om elders te
kunnen volgen.
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1.

Kernactiviteiten & Vieringen

Het aandachtsgebied kernactiviteiten en vieringen omvat het aanbod van Casella
aan haar gasten en vrijwilligers. Dit aanbod is erop gericht om tot stilte te kunnen
komen, daarin zichzelf te hervinden en na te denken over hun zoeken naar God. De
doelgroep van de stichting Casella zijn jongeren tot 35 jaar.
Op verzoek kunnen er normaal gesproken voor de groepen van gasten ook
workshops worden georganiseerd in de vorm van zeepsteen bewerken,
bijbelmeditatie en labyrint lopen. De gasten van de Boerderij kunnen gebruik
maken van de zitkuil met vuurplaats en de voorzieningen die ook publiek
toegankelijk zijn.

Wijze lieve zusters,
Dank voor het hier zijn: de
plek van rust, stilte,
bezinning, keuze maken…
Dank voor de vieringen:
jullie zorg, gebeden en
voorbeeld om in
vertrouwen je weg te
gaan. Ik bid jullie licht
voor de toekomst toe!
Lieve groet, Cora

Voorzieningen voor activiteiten gericht op stilte en ontmoeting
Het gebedsbos, labyrint en stiltehuisje zijn ook
vrij toegankelijk voor publiek. Hier is ten tijde van
corona veel gebruik van gemaakt, nog meer dan
normaal gesproken. Deze vorm van gastvrijheid
wordt zeer gewaardeerd, zo blijkt ook uit het
schrift in het Stiltehuisje waar mensen worden
uitgenodigd in te schrijven en gebed aan te
vragen.

Dagelijkse vieringen
De laagdrempelige, oecumenische gebedsvieringen vormen de grond van de gemeenschap en de
verbinding met de jongeren. Over de drempel van de gebedsruimte zijn we één in stilte en het
zoeken naar woorden voor het geheim onder ons bestaan.
De vieringen hebben het hele jaar volgens gebruikelijk ritme plaatsgevonden. Wel is het in sommige
periodes in dit jaar niet of zeer beperkt mogelijk geweest om mensen buiten de kerngroep hiertoe
toe te laten. Vooraf informeren was dan ook de nieuwe standaard.
Ook zijn er diverse digitale vieringen aangeboden. Hierop werden de vrijwilligers ook via Facebook en
Whattsapp attent gemaakt.
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Taizé vieringen
Een belangrijke maandelijkse activiteit van Casella zijn de Taizé vieringen. Deze zijn iedere vierde
vrijdag in de maand vanaf 19.00 uur. Hierbij is iedereen van 15 tot 35 jaar welkom. Deze vieringen
zijn grotendeels afgelast geweest in 2020.
De reden dat Casella deze Taizé vieringen organiseert is dat Casella zich verbonden voelt met
de gemeenschap van Taizé, een oecumenische broedergemeenschap in Frankrijk. Daar komen
jaarlijks duizenden jonge mensen vanuit alle werelddelen naar toe, om mee te doen aan de
wekelijkse ontmoetingen. Er is ruimte om samen in geloof te zoeken, vieren, werken, eten en plezier
te hebben.
Mensen die de leeftijdgrens van 35 jaar gepasseerd zijn, maar Taizé nog
altijd een warm hart toedragen, worden uitgenodigd om sponsor te
worden van de Taizé werkgroep bij Casella. Enerzijds worden de
sponsorgelden gebruikt om jongeren met een smalle beurs vrij te kunnen
stellen van een financiële bijdrage voor het eten bij Taizévieringen.
Anderzijds wordt dit geld incidenteel gebruikt voor specifieke onkosten
voor deze vieringen zoals de aankleding.

Lieve mensen van Casella,
Namens de leden van dispuut Fred
willen we jullie hartelijk bedanken
voor het afgelopen weekend, waarin
mochten we genieten van de
gastvrijheid en de stilte. Het was
bijzonder om de Taizé viering mee te
maken en voor korte tijd onderdeel
te zijn van deze liefdevolle
gemeenschap. We hopen in
toekomst nogmaals langs te komen.
Heel veel liefs,

Taizé viering in Coronatijd bij Casella: wie zingt, bidt dubbel…. Ook via de livestream!

10

Stichting Casella, ontmoeting, stilte en bezinning

2.

Bekendheid & Verbondenheid

Social Media
Dankzij de inspanningen in voorgaande jaren is de kerngroep van Casella goed
thuisgeraakt in de wereld van de sociale media. Het heeft zijn weerslag in de
bekendheid van het Stiltecentrum. De groep volgers op Facebook groeit nog
elke maand en de website wordt ook druk bezocht.
Hoewel er inmiddels ook een Instagramaccount bestaat, speelt met name het
medium Facebook een centrale rol in de online bekendheid van Casella. Hier
worden wekelijks foto’s gedeeld, het beeld en de tekst van de week en ook
dingen groot en klein die er gebeuren.

Bedankt dat ik deze 3 dagen
heb mogen proeven van de
rust en de andere manier van
God(s) (stem) zoeken.
Niels

De pr-groep verzorgt de afgelopen jaren in de vastentijd en adventtijd een speciale manier om mee
te leven met Casella via Facebook. Deze manier van samen meeleven wordt goed bezocht online en
zeer gewaardeerd.

Het blad “Stad Gods”
Het blad “Stad Gods” verschijnt 5 maal per jaar in een oplage van 7200 stuks die aan donateurs
worden verstuurd. Donateurs geven minimaal 10 euro, maar sommigen geven ook veel meer. Het
zijn de inkomsten van Stad Gods die gebruikt worden voor de activiteiten van de zusters, maar met
name ter ondersteuning in de huurkosten voor het gastenverblijf van Casella. Stad Gods ligt op elke
kamer in het gastenverblijf met de uitnodiging om donateur te worden.
De redactie van het blad “Stad Gods” is 6 jaar geleden overgenomen door de kerngroep van klooster
Casella. Hiervoor was de redactie in handen van een aantal zusters in Utrecht.
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Op dit moment bestaat de redactie uit 10 mensen, bijna allemaal vrijwilligers, dus de redactiekosten
zijn minimaal. Enkele medewerkers zijn krijgen deels betaald en zijn deels vrijwilliger.
Voor elke uitgave komt er de kernredactie bij elkaar om te bespreken. De grote redactie komt 4 maal
per jaar bij elkaar om de jaarplanning om de thema’s te bespreken. Ook zijn er lezersgroepen waarbij
lezers worden uitgenodigd om commentaar en feedback te geven. Elk jaar worden de vrijwilligers
gevraagd of zij weer opnieuw weer willen meedoen en ook dit keer wilde iedereen het blijven doen.

Het stripboek “Augustinus – een eigenzinnige Godzoeker”
Bij de aanvang van de overname van de redactie Stad Gods, was er ook de wens om een modernere
manier van de spiritualiteit van Augustinus onder de aandacht te brengen. Hiervoor werd uiteindelijk
de samenwerking gevonden met de jonge kunstenares Nazrina Rodjan, die 4 jaar lang in elke uitgave
Stad Gods een pagina vulde.
Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Zusters Augustinessen in het jaar 2018, werden deze
tekeningen gebundeld in het stripboek “Augustinus – een eigenzinnige Godzoeker”.
Door de toekenning van de Gabriël prijs 2020 kregen zowel tekenares en schrijfster Nazrina Rodjan
alsook de Augustinessen van Sint Monica bijzondere erkenning voor deze uitgave.
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3.

Vorming & Toerusting

Het aandachtsgebied vorming en toerusting is naar binnen gericht en
gaat over de ontwikkeling en relaties van de stichting Casella. Hierbij
gaat het enerzijds om de vrijwilligers en geassocieerde leden van
Casella; wat zij betekenen voor Casella en andersom wat Casella voor
hen betekent. Anderzijds gaat het om de kerngroep van Klooster Casella
en hoe het leven van deze gemeenschap onlosmakelijk is verbonden
met de Stichting Casella.

Contact met de vrijwilligers

Lieve Zusters, bedankt voor de
heerlijke tijd hier! Ik kan merken
nu ik hier voor de vierde keer was,
rust en stilte al veel meer een plek
in mijn dagelijks leven heft er
weinig onwennig meer is. Fijn om
hier gedachten op een rij te zetten
en van alles over het kloosterleven
te lezen. Veel zegen komende
onzeker tijd.
Liefs Renate

Het is het contact met de gasten, de vrijwilligers en verbinding
gastenverblijf van Casella en leefgemeenschap klooster Casella die
kenmerkend zijn voor Casella. Het contact met de vrijwilligers vormt de
basis om samen het stiltecentrum te kunnen laten draaien en de gasten een onvergetelijke ervaring
mee te kunnen geven.

Waar anders ook tweemaal per jaar een bijeenkomst voor alle vrijwilligers wordt georganiseerd,
moesten we het dit jaar doen met enkel de individuele ontmoetingen en een kop koffie met gepaste
afstand tussen de werkzaamheden door.

Normaal treffen de verschillende werkgroepen van vrijwilligers elkaar bij Casella. Dit treffen van
elkaar was dit jaar natuurlijk voornamelijk via de digitale mogelijkheden zoals Zoom en Teams.
Om de waardering voor de vrijwilligers te laten blijken, is ervoor gekozen om kleine presentjes op te
sturen. In de zomer was dit een USB-stick met het logo van Casella. In december werden er hangers
voor de dames en spelden voor de heren met het logo van Taizé gestuurd. Aangezien de broeders in
Taizé geen giften aannemen, zijn de dingen die zij maken en verkopen de enige bron van inkomsten
voor hun gemeenschap. Casella voelt zich erg verbonden met Taizé. Op deze manier hebben we
uiting kunnen geven aan ons gevoel van verbondenheid en hebben we de broeders van Taizé ook
kunnen ondersteunen.
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Geassocieerde leden
De kring van mensen die dicht om Casella heen staat, zijn de geassocieerde leden. Vanaf december
2011 heeft Casella mensen gevraagd of ze ervoor voelen hun betrokkenheid met Casella door een
ritueel te bevestigen.
Het zijn mensen die betrokken zijn bij activiteiten en denkprocessen rond klooster Casella en het
centrum voor Stilte en Ontmoeting. Zij hebben grote affiniteit met wat hier gebeurt en voelen zich
ook door gebed met de gemeenschap verbonden. Er zijn nu 9 geassocieerde leden.

Het afgelopen jaar konden ook deze bijeenkomsten niet doorgaan. We misten deze fijne
bijeenkomsten waarin de spiritualiteit van Augustinus in de aandacht komt. En natuurlijk het
gezamenlijk eten en de gezelligheid welk belangrijke onderdelen zijn hiervan. Ook dit treffen was
voornamelijk digitaal dit jaar.
Het is met name in gesprekken met de
verschillende geassocieerde leden dat
de toekomst van Casella ter sprake is
geweest. Dit heeft ertoe geleid dat er
tegen het einde van het jaar 2020 de
eerste ruwe kaders zijn gevormd om
naar de toekomst van Casella en de
continuïteit van de Stichting en het
klooster.
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4.

Organisatie & Middelen

Stichtingsbestuur 2020
Het stichtingsbestuur hield 5 keer een vergadering. Ten tijde van de lockdown waren deze
vergaderingen digitaal per Zoom.
In de maand mei heeft Ariejan Kuin na 9 jaar, officieel zijn functie als penningmeester overgedragen
aan Sem Oosterhoff. Een extra bestuurslid is toegetreden in de persoon van Sebastiaan Hexspoor, hij
is ook geassocieerd lid.
De overige bestuursleden bleven gelijk: Marie Madeleine Maas, Maria Leunissen en Alexandra Bruun.

Aantallen gasten en overnachtingen
De aantallen gasten en overnachtingen zijn veel minder geweest dan afgelopen jaren. Dit was
natuurlijk vanwege de sluitingen op laste van de regering in de periodes maart, april, juni en
december 2020. Bovendien werd het aantal gasten in de andere maanden beperkt tot 4 gasten
tegelijk.

Hoewel er 35% minder gasten waren en 33% minder overnachtingen, was er slechts 30% minder
omzet omdat er meer gasten waren die het volle tarief betaalde. Andere jaren hebben er meer
gasten gebruik gemaakt van het lage tarief, welk mogelijk is voor degene met een kleine beurs dan
wel studenten.
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Organisatie
De organisatie van de Stichting vindt zijn kern in de leefgemeenschap van klooster Casella. Deze
leden worden hierbij ondersteund door een groep van ongeveer 40 vaste vrijwilligers. De organisatie
van de vrijwilligers is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
-

Bestuur en adviseurs; de mensen die op één of meerdere manieren met de Stichting Casella
verbonden zijn in bestuur van de Stichting Casella, leden en adviseurs van het bestuur van de
Fraterniteit en geassocieerde leden.

-

Helpende handen:

-

o

huishouding (Boerderij)

o

koken voor de gasten

o

tuinonderhoud

o

vieringen voorbereiden

Werkgroepen
o

PR groep: dragen zorg voor de communicatie en PR voor de activiteiten van Casella

o

Workshops begeleiden: labyrint lopen, lectio divina voorbereiden en begeleiden

o

Stad Gods: dragen zorg voor redactie, uitgeven en verspreiden van Stad Gods

o

Taizé: organiseren maandelijkse Taizé vieringen en aanverwante activiteiten

De diverse leden van het bestuur houden nauw contact met de vrijwilligers. Voor de helpende
handen zijn dit de leden van leefgemeenschap Casella. Voor de overige werkgroepen is dit verdeeld
onder de andere bestuursleden.

Financiën
In 2020 zijn in overeenstemming met de afspraken met de econoom van de Zusters Augustinessen de
kosten voor maaltijdvoorzieningen en huur afgedragen. Details met betrekking tot deze cijfers zijn
terug te vinden in de jaarrekening 2020 op de volgende pagina.
Ook dit jaar heeft de Stichting van de fraterniteit Zuster Augustinessen een gift ontvangen ter
dekking van de huurkosten. Ook ontving de Stichting van de KNR tweemaal een gift.

Reserves opbouw
Dankzij de jaarlijkse giften van de fraterniteit Zuster Augustinessen vanaf het operationeel zijn van de
exploitatie van de Boerderij in 2013, zijn er reserves opgebouwd. Waar anders verlies was geleden,
zijn er in de afgelopen periode positieve resultaten geweest. Deze resultaten zijn toegevoegd aan de
reserves. De opgebouwde reserves borgen de continuïteit van Stichting Casella de komende jaren.
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