
 
 
Nummer 1, 15 juni 2021 
 
Hierbij ontvangt u de eerste infobrief van de KNR. Deze digitale infobrief is een opvolger van de mailings 
van de verschillende (voormalige) commissies van de KNR. De infobrief gaat naar alle Hogere Overste, 
economen en beleidsmedewerkers van Religieuze Instituten en bevat korte informatie over 
verschillende onderwerpen. De bedoeling is dat deze infobrief 6 – 8 keer per jaar verschijnt. Op deze 
manier willen we de informatie vanuit de KNR bundelen, zodat u minder vaak mailings van ons krijgt. 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze infobrief, neem dan gerust contact op met de betreffende 
stafmedewerker of met het secretariaat: telefoon 073 -6921321 of secretariaat@knr.nl 

Bestuur 

Aangepaste voorschriften voor vergaderingen en kapittels op afstand 
De Congregatie voor de Religieuzen (CIVCSVA) in Rome heeft nieuwe regels uitgevaardigd voor het 
vergaderen op afstand, gedurende de coronapandemie. Vorig jaar werd vergaderen op afstand heel 
beperkt toegestaan, waarbij online kapittels niet toegelaten werden. Nu is dat laatste toch mogelijk 
geworden, onder strenge voorwaarden. Ten eerste moet de CIVCSVA voor elk instituut / sociëteit een 
aparte goedkeuring geven. De aanvraag daarvoor moet worden ondersteund door een tweederde 
meerderheid van de kapittelleden. Verder moet de goede gang van zaken technisch gewaarborgd zijn. 
Hoe men dat wil doen, moet aan de CIVCSVA worden gemeld bij de aanvraag. Alle kapittelleden 
moeten onder dezelfde voorwaarden kunnen deelnemen. Stemmen in verkiezingen gebeurt per 
briefpost, waarbij men moet zorgen voor zorgvuldige afhandeling en vertrouwelijkheid. De precieze 
regels staan vermeld in een brief, die wij in een Engelse en Duitse versie hebben. 
Deze regeling geldt tot eind 2022. Daarna zijn online kapittels niet meer toegestaan. 

Financieel-economische zaken 

Krijgt u een verzoek om geld? 
Met enige regelmaat krijgen onze leden verzoeken toegestuurd per e-mail, met het verzoek geld over 
te maken voor een menslievend project. Soms komen deze (of lijken ze te komen) van een religieus 
overste. Wat te doen met dit soort verzoeken? 
In de eerste plaats: als u niet van plan bent iets te geven, reageer dan in het geheel niet. De meeste 
van dit soort berichten zijn onbetrouwbaar, en het is onverstandig om te reageren naar iemand die 
fraude pleegt, al is het maar omdat de fraudeur dan weet dat uw e-mailadres klopt. 
Als u echter wel bereid bent iets te geven, wilt u natuurlijk nagaan of het bericht betrouwbaar is. Met 
andere woorden: is degene die onderaan het bericht staat, inderdaad degene die het bericht gestuurd 
heeft? Of heeft iemand anders haar of zijn naam misbruikt? De manier om daar achter te komen, is 
om op internet het e-mailadres op te zoeken van het religieus instituut dat in het bericht wordt 
genoemd, en een bericht te sturen naar dat adres, om na te vragen of het bericht klopt. 
 
 
 

mailto:secretariaat@knr.nl
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/06/Schrijven-CIVCSVA-over-elektronisch-vergaderen-mei-2021-Engels.pdf
https://www.knr.nl/wp-content/uploads/2021/06/Schrijven-CIVCSVA-over-elektronisch-vergaderen-mei-2021-Duits.pdf


Standaard format ANBI-publicatie 
In de nieuwsbrief van april hebben wij u geïnformeerd over het verplicht invullen van een 
standaardformulier voor grote ANBI’s. Aangegeven is dat voor kerkgenootschappen en hun 
zelfstandige onderdelen de reeds bestaande formats voor de publicatieplicht gebruikt kunnen blijven 
worden maar dat nog beoordeeld moest worden of het format nog aangepast moest worden doordat 
er met ingang van 2021 enkele wijzigingen in de ANBI-regeling zijn doorgevoerd. Deze beoordeling 
heeft plaats gevonden en het format zal alleen worden aangevuld met het Kamer van 
Koophandelnummer van de betreffende kerkelijke instelling. Voor de religieuze instituten die via de 
anbi-portaal van de KNR publiceren zullen wij het Kamer van Koophandelnummer zelf toevoegen. 
Degenen die zelf publiceren zullen hun nummer van de Kamer van Koophandelnummer zelf in hun 
publicatie moeten opnemen. 
 
Wetswijziging Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen  
Met ingang van 1 juli 2021 treedt de gewijzigde Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in 
werking. De wetswijziging verandert de regels rond het bestuur van het toezicht op burgerlijke 
rechtspersonen, zoals verenigingen en stichtingen. De wet is echter niet van toepassing op kerkelijke 
rechtspersonen in de zin van artikel 2:2 BW. Dit betekent dat deze wet niet van toepassing is op 
kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij zijn verenigd. Voor 
religieuze instituten heeft de wetswijziging derhalve alleen gevolgen als er sprake is van een burgerlijke 
stichting of vereniging. Deze religieuze instituten kunnen voor nadere informatie contact opnemen 
met de KNR. 
 
Rechtspositiereglement 
De CAO VVT, waarop ons rechtspositiereglement is gebaseerd, loopt af op 1 september a.s. Doordat 
er op dit moment geen financiële ruimte is voor loonsverhogingen en dit alleen mogelijk wordt als het 
nieuw te vormen kabinet hiervoor geld reserveert in het regeerakkoord is het niet mogelijk een 
langlopende CAO af te sluiten. Er staan echter nog wel een aantal thema’s genoemd in de huidige CAO 
die uitgewerkt moeten worden. Op de algemene ledenvergadering van Actiz is het mandaat gegeven 
om met de vakbonden de onderhandelingen in te gaan met de volgende uitgangspunten: 

• Het ‘verlengen’ van de CAO VVT tot 1 maart 2022, waarbij de huidige afspraken ongewijzigd 
blijven en er geen nieuwe afspraken komen behoudens ‘45 jaar’ en ‘BalansBudget’. 

• Daarbij tot afspraken te komen over de implementatie van de regelingen ’45 jaar’ en 
‘BalansBudget’ zoals opgenomen in de bijlagen.  

• Onderhandelingen over een langlopende cao te starten, nadat bekend is of in het 
regeerakkoord extra middelen zijn opgenomen voor ‘de reparatie van het loongebouw’. 

 
Zodra er afspraken zijn gemaakt over de 45-jaar regeling en BalansBudget zullen wij u hier nader over 
informeren.  
 
Aanvragen zorgbonus 2021 via DUS-i 
Het kabinet wil de zorgbonus van 2021 beschikbaar stellen voor mensen in alle zorgberoepen. Dus 
bijvoorbeeld ook fysiotherapeuten en verloskundigen. Het gaat om zorgprofessionals en pgb-
zorgverleners die tussen 1 oktober 2020 en 15 juni 2021 naar het oordeel van de zorgaanbieder c.q. 
pgb-budgethouder vanwege COVID-19 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd door onder 
uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. De zorgaanbieder (werkgever) of pgb-budgethouder 
beoordeelt of dat zo is. De zorgbonus is alleen voor zorgprofessionals en pgb-zorgverleners die 
maximaal € 74.000 bruto per jaar verdienen.  
Naar verwachting zal de zorgbonus ongeveer € 200 tot € 240 zijn. De hoogte van de bonus hangt af 
van het aantal bonussen dat wordt aangevraagd. Als alle aanvragen binnen zijn, wordt aan de hand 
van het aantal aangevraagde bonussen bepaald hoe hoog de bonus precies wordt. Voor de bonus stelt 
het kabinet een budget van €720 miljoen beschikbaar.  



Vanaf dinsdag 15 juni 2021, 9.00 uur, tot dinsdag 27 juli, 18.00 uur, kunnen werkgevers 
(zorgaanbieders) een aanvraag indienen bij DUS-i. Zij dienen de aanvraag in voor hun medewerkers en 
derden, zoals uitzendkrachten en zzp-ers, die volgens hen een uitzonderlijke prestatie hebben verricht 
door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. En daarom in aanmerking komen voor de 
bonus. Zzp’ers en uitzendkrachten kunnen de bonus niet voor zichzelf aanvragen. 
 
Meer informatie vind u op www.rijksoverheid.nl en op Zoeken | Rijksoverheid.nl 

Duurzaamheid 

Handleiding verduurzaming kloostergebouwen 
De Provincie Noord Brabant heeft in samenwerking met de KNR vijf bijeenkomsten georganiseerd met 
zeven kloosters over de mogelijkheden om samen hun exploitatie te verbeteren. Eén van de 
uitkomsten van deze bijeenkomsten is dat in 2018 een energiescan is uitgevoerd bij de betreffende 
kloosters. Dat heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de verlaging van het energieverbruik. De 
ervaringen uit de energiescans zijn verzameld en verwerkt in een handleiding om het energieverbruik 
in kloosters te verlagen. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u de handleiding hier downloaden 
Handleiding-verduurzaming-kloostergebouwen-DEF.pdf (knr.nl) 

Vraag en Aanbod 

Aangeboden 
De zusters Franciscanessen van Sint Lucia hebben een aantal mooie kazuifels in de aanbieding. 
Het gaat om:  

• een groen kazuifel met stool 
• een Mariakazuifel met stool 
• een brocaatkazuifel met stool 
• een kovel 
• enkele stola's rood, wit, paars en "bruin". 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met zuster Marie José Mulder 
mariejosemulder@hetnet.nl 
 
Gezocht koor- of knielbankjes 
De Dienaressen van de H. Geest van de Altijddurende aanbidding van klooster Cenakel in Utrecht zijn 
op zoek naar nieuwe eenpersoons koorbankjes of knielbankjes. Graag zouden ze er 8 tot 10 hebben in 
een niet te donkere kleur. Mocht u nog deze nog over hebben, dan graag contact opnemen met zuster 
Maria Confidens van der Knaap. Klooster Cenakel, St.-Willibrordusstraat 34,3553 SM Utrecht. 
Telefoon: 030 243 51 6 of e-mail: mc@kloostercenakel.nl 
 
Vacature 
Het Drugspastoraat Amsterdam is op zoek naar een drugspastor (24 pw). Wellicht een mooie functie 
voor een religieus. Meer informatie over de vacature vindt u hier. 
Op de website van de KNR staan ook andere vacatures. Mocht u een vacature hebben, kunt u deze ook 
op de website laten plaatsen. 
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Nederlandse vertaling Fratelli Tutti beschikbaar 
In de encycliek Fratelli Tutti laat paus Franciscus zich opnieuw inspireren door de heilige Franciscus van 
Assisi. Deze heilige stelde aan alle broeders en zusters een manier van leven voor die ‘doortrokken was 
van de smaak van het evangelie’. De door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde 
vertaling van de encycliek is nu beschikbaar in de serie Kerkelijke Documentatie. Meer informatie en 
bestellen: Encycliek Fratelli tutti nu in geautoriseerde Nederlandse vertaling beschikbaar - Konferentie 
Nederlandse Religieuzen (knr.nl) 
 

Zorg voor de schepping 

Op 10 juni vond er een Laudato si’-conferentie plaats. Deze conferentie was georganiseerd door de 

gemeenschappelijke werkgroep Laudato si’ van de Nederlandse bisschoppenconferentie en de 

Konferentie Nederlandse Religieuzen, in samenwerking met het Verband van Katholiek 

Maatschappelijke Organisaties en het Huis van Dominicus in Utrecht.  

 

Doel van de conferentie was een breed scala aan katholieke en algemeen/christelijke organisaties te 

verenigen rond de inzet voor duurzaamheid in de lijn van Laudato si’. De inzet was enerzijds dat de 

organisaties op het gebied van duurzaamheid elkaar (beter) weten te vinden en hun activiteiten rond 

duurzaamheid hierdoor meer impact krijgen. Anderzijds was de inzet om de eigen visie van Laudato si’ 

op duurzaamheid als ‘zorg voor het gemeenschappelijk huis’ in het publieke domein duidelijker naar 

voren te brengen. 

De inleidingen van deze conferentie zijn te zien en te beluisteren via de link: 

https://www.youtube.com/watch?v=XCwEuUsk7Ow 

Roepingen 

Nationale Roepingenweek 
Van 7 tot 13 november 2021 houden we weer een Nationale Roepingenweek. Ieder religieus instituut 
kan daaraan deelnemen met – bijvoorbeeld – eigen activiteiten, een moment van gebed of een 
presentatie via internet. De KNR zorgt voor een gezamenlijk weekprogramma en publiciteit. Hierin 
werken we samen met de bisdommen. 
Uw eigen initiatieven kunt u via cpr@knr.nl aanmelden voor opname in het week programma. 
 

Ouderenzorg 

Getijdengebed 
Getijdengebed voor oude ogen en oude handen 
Bij het getijdengebed in onze kloosters gebruiken we vaak diverse boeken, klappers, inlegvellen door 
elkaar. Daarbij is het soms nogal zoeken en heen-en-weerbladeren. Bovendien moet je een heel 
stapeltje spullen naar je plaats meenemen. Verder zijn de letters nogal klein voor onze oude ogen. Dat 
doet weleens het verlangen opkomen het materiaal wat gemakkelijker te maken. Dat zou trouwens 
ook fijn zijn voor onze gasten. 
Op ons artikel in het KNR-Bulletin hierover kwamen enkele reacties met praktische ideeën: 

• Sommige kloosters hebben zelf handzame boekjes gemaakt die de benodigde teksten 

bevatten. Met een beperkt aantal boekjes kunnen allerlei vieringen worden ingevuld: Lauden, 

Vespers, Advent, feestdagen etc. 

https://www.knr.nl/nieuws/encycliek-fratelli-tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/
https://www.knr.nl/nieuws/encycliek-fratelli-tutti-nu-in-geautoriseerde-nederlandse-vertaling-beschikbaar/
https://www.youtube.com/watch?v=XCwEuUsk7Ow
mailto:cpr@knr.nl


• Een ander klooster gebruikt het Klein Getijdenboek voor de gewone dagen en een eigen boekje 

voor speciale dagen. Voor de Paastijd, Vasten en Advent zijn er speciale, geplastificeerde 

inlegvellen. 

• De Tiltenberg biedt het officie online aan. Daar kan men alles vinden. Het is dan wel nodig een 

account aan te maken. Men heeft dan alleen een tablet (een kleine computer) nodig om het 

getijdengebed te volgen en mee te doen. Portal De Tiltenberg doorklikken naar Getijdengebed 

(onderaan de pagina). 

• Men kan ook een groot scherm in de kapel zetten, en daar het hele getijdengebed op 

projecteren. 

• Een groot-letterboek was niet bekend. Zoiets is heel duur om te maken, ook al omdat de 

oplage altijd beperkt zal zijn. Gebruik van een tablet maakt het natuurlijk wel mogelijk om de 

tekst groter weer te geven. 

We houden ons aanbevolen voor meer suggesties. 
 
Het belang van goed schoonmaken  
In de eigen thuissituatie zul je niet zo snel ziek worden van de bacteriën die daar aanwezig zijn. Het 
zijn je eigen bacteriën en bovendien hebben gezonde mensen een goede afweer. Voor ouderen echter 
die met elkaar samen wonen is dat anders. Ze zijn kwetsbaarder. Ze hebben een minder goed 
functionerend immuunsysteem en zijn daardoor vatbaarder. Bovendien komen er ook vaak 
medewerkers binnen die weer ziektekiemen met zich mee kunnen nemen.  
Maak ruimtes en materialen dus schoon volgens de regels. 
 
Huishoudelijk reinigen 
Over het algemeen is huishoudelijk reinigen voldoende: stof afnemen, stof wissen, stofzuigen en nat 
reinigen. Houd je daarbij aan de volgende regels: 

• Hanteer een goede werkvolgorde: van schoon naar vuil en van hoog naar laag. Eerst stof 
afnemen, vervolgens de vloer stofwissen of zuigen, dan nat reinigen. 

• Gebruik liever geen stofdoek, maar een stofbindende of vochtige (wegwerp)doek. Een 
stofdoek verspreidt stof en ziektekiemen. 

• Gebruik bij gladde vloeren bij voorkeur een stofwisapparaat en een stofbindende 
wegwerpdoek. Het nadeel van stofzuigen is dat stofdeeltjes in de lucht gaan dwarrelen. 

• Gebruik altijd schone schoonmaakmaterialen en gebruik voor elke ruimte een nieuw 
schoonmaakdoekje. 

• Gebruik bij het reinigen van het sanitair twee emmers met verschillende kleuren: een voor 
het ‘schone’ deel (wastafel, tegels) en een voor het ‘vuile’ (binnenkant toiletpot, lage tegels 
naast toilet). 

• Gebruik wegwerpdoekjes of opnieuw te gebruiken schoonmaakdoekjes die daarna op 60°C 
gewassen moeten worden. Gebruik liever geen sponzen want die zijn niet goed te drogen en 
zijn zo een voedingsbodem voor micro-organismen. 

• Spoel na gebruik alle emmers, borstels e.d. goed met heet water uit en droog ze goed. Was 
schoonmaakdoeken, dweilen e.d. op 60°C. 

• Was na het schoonmaken je handen en ook tussendoor na bijvoorbeeld het reinigen van het 
toilet. Draag bij het reinigen van mogelijk besmette materialen plastic handschoenen. 

 
In de WIP-richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie - verpleeghuizen, woon- en thuiszorg (2017) 
staat precies aangegeven welk verpleegartikel wanneer en op welke manier gereinigd of 
gedesinfecteerd moet worden. 
 
Op de website van het RIVM zijn de richtlijnen terug te vinden omtrent schoonmaken en hygiënisch 
werken Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen. 

https://www.tiltenberg.org/
https://www.rivm.nl/wip-richtlijn-reiniging-desinfectie-sterilisatie-medische-hulpmiddelen-hergebuik-zkh
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/verpleeghuizen


TV serie mensenwerk/menslievende zorg  
Eind maart werden in vijf tv-uitzendingen van tien minuten mooie beelden geschetst van menslievende 
zorg. Zorgontvangers bedankten hun zorgverlener voor de ontvangen steun, en andersom. Deze serie 
is gerealiseerd in overleg met Reliëf, in het kader van het Religieus Erfgoedproject. Het is nog terug te 
kijken via kro-ncrv.nl/mensenwerk. 
 

Overig 

Aanmelden Space for Grace 
Space for Grace is een programma van Porticus dat zich richt op het vitaliseren van katholieke 
geloofsgemeenschappen, in samenwerking met Kaski Onderzoekscentrum van de Radboud 
Universiteit en Hoe Dan Wel. Het vindt gelijktijdig plaats in België en Duitsland. Deelname aan het 
communityprogramma duurt een jaar en bestaat uit vijf bijeenkomsten met inspiratie, uitwisseling en 
verdiepende trajecten. Ook bevat het een externe evaluatie & monitoring en een financiële bijdrage 
aan het project. Er is elk jaar ruimte voor 10 projecten in het programma. Inmiddels draait het 
programma twee jaar en hebben er 19 initiatieven deelgenomen. De aanmelding voor het programma 
van 2022 is nu geopend. Dit kan tot 1 september 2021. Meer informatie tijdens de twee online 
introductiebijeenkomsten op 24 juni 11.00 uur of 20 augustus 13.00 uur en op www.spaceforgrace.nl  
 

http://www.spaceforgrace.nl/

