Beleidsplan van de Vereniging voor Latijnse Liturgie
Bestuur
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit ten hoogste zeven personen. De voorzitter wordt rechtstreeks
door de Algemene Ledenvergadering gekozen. De zes overige leden worden door en uit het
Algemeen Bestuur gekozen.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit ten hoogste dertig personen, die worden gekozen door en uit de
Algemene ledenvergadering. Kandidaten worden voorgedragen door het Algemeen Bestuur.
Per 01-06-2019 bestaat het dagelijks bestuur uit vijf leden en (de rest van) het Algemeen bestuur
uit zeven bestuursleden
Dagelijks Bestuur
Mr. J.L.W.M. Zuijdwijk
C. Mennen, pr.
Vacature
Drs. J.J.P.M. van Velthoven, pr.
Drs. H.M.G. Kretzers

Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Algemeen bestuur
Mr. D.W.M. Boerboom
Mw. H. Bos-Boerefijn
Dr. P.A.J. François, pr.
Drs. S. Harperink
Drs. J.F. van Heijningen
L.J.A.J. Looman
S.M. van Roode B.Ed.
Geen van de bestuursleden wordt betaald of krijgt een vergoeding voor de diensten die zij
verrichten.

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
De Vereniging meent dat het Latijn bewaard moet blijven uit overwegingen van universaliteit
en cultuur en dat de Latijnse liturgie een eigen spiritualiteit heeft die gelovigen inspireert en hun
geloofsleven kan verdiepen en versterken. De Vereniging voor Latijnse Liturgie stelt zich dan ook
als doel:
1. het levend houden van het Latijn en van Latijnse kerkmuziek, met name van het
Gregoriaans, de liturgie van de Rooms Katholieke Kerk, overeenkomstig de richtlijnen
opgesteld door het Tweede Vaticaans Concilie en vastgelegd in de Constitutie over de
heilige Liturgie en overeenkomstig de geldende liturgische boeken en voorschriften;
2. het bevorderen van Eucharistievieringen in het Latijn, alsmede het doen plaatsvinden van
andere Latijnse liturgische vieringen op zodanige plaatsen, dat zoveel mogelijk gelovigen
in de gelegenheid worden gesteld aan dergelijke vieringen in hun omgeving deel te
nemen;
3. het bevorderen en het zelf ter hand nemen van de studie van de liturgie, het Kerklatijn en
van het Gregoriaans.

De Vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. het, waar mogelijk, oprichten van regionale afdelingen en actief zichtbaar te zijn op social
media;
2. het uitgeven van boeken en geschriften die verband houden met de doelstelling, alsmede
de periodieke uitgave van een Bulletin;
3. het onderhouden van contacten met verenigingen in binnen- en buitenland, die op
constructieve wijze een soortgelijk doel nastreven en het eventueel samenwerken met deze
verenigingen .
De Vereniging beoogt niet het maken van winst.
Hieronder vermelden we enkele activiteiten van de Vereniging:
1. Het verzorgen van Latijnse vieringen met medewerking van Gregoriaanse koren.
2. Het uitgeven van boeken, zoals een missaal voor zondagen en een voor weekdagen, een
leerboek voor Kerklatijn, een Completenboekje en een reeks geschriften over Liturgische
onderwerpen.
3. Het houden van bijeenkomsten met deskundige sprekers.
4. Het organiseren van ‘Dag voor de Latijnse Liturgie’
5. Het uitgeven van een periodiek Bulletin met daarin informatie over het werk van de
Vereniging, plaats en tijd van Latijnse H. Missen en van het getijdengebed, over nieuwe
uitgaven met betrekking tot de Gregoriaanse zang, enz.
6. Activiteiten in de regionale afdelingen, die waar mogelijk regelmatig Latijnse vieringen
verzorgen.
De Vereniging voor Latijnse Liturgie biedt ieder jaar haar leden
- 3 x per jaar het fullcolour Bulletin;
- 1 x per jaar een algemene ledenvergadering met een inhoudelijke lezing
- Vormingsdagen voor priesters, diakens en acolieten in de gewone en in de buitengewone
vorm van de Romeinse ritus.

De wijze van verwerving van inkomsten
De vereniging verwerft haar inkomsten via contributie van haar leden en door het verkrijgen van
giften. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd vanuit de verkoop van boeken.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
De Vereniging beoogt niet het maken van winst. Het beheer en besteding van het vermogen is
derhalve volledig gericht op en toegewezen aan de uitoefening van de hierboven geformuleerde
doelstellingen en de te verrichten werkzaamheden.

Het bestuur van de vereniging hanteert een defensief beleggingsbeleid.

Contactgegevens
Walstraat 4
4531 ED Terneuzen
06 23650045
secretariaat@latijnseliturgie.nl

ANBI status
Sinds 16 mei 1994 is de Vereniging voor Latijnse Liturgie al aangemerkt als ANBI-instelling
Kamer van Koophandel: 40478138
Fiscaalnummer: 8160.59.160

