
Algemeen

Oprich ng
Op 17 december 1986 is de “R.K. Instelling Sonnius” opgericht als publieke 
kerkelijke rechtspersoon in de zin van Canon 114 § 1 van de Codex Iuris 
Canonici (kerkelijk wetboek) en van ar kel VII van het reglement voor het 
Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland. Zij bezit als zelfstandig 
onderdeel volgens kerkelijk recht rechtspersoonlijkheid, die ingevolge ar kel 2 
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands recht.
Zij hee  haar zetel in de gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Het R.K. Kerkgenootschap is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 302 69 644. Dit inschrijvingsnummer geldt voor
alle zelfstandige onderdelen van het R.K. Kerkgenootschap, waaronder de R.K. 
Instelling Sonnius.

De “R.K. Instelling Sonnius” (hierna te noemen Sonnius) is genoemd naar de 1e 
bisschop van ’s-Hertogenbosch. De rechtspersoon wordt geregeerd door haar 
eigen statuut, dat is vastgesteld bij notariële akte van 17 december 1986.
Zij is een fondsenwervende instelling. Zij wer  fondsen, waaronder subsidies, 
schenkingen, erfstellingen en legaten, beheert deze en besteedt deze conform 
haar statutaire doelstelling. De instelling Sonnius wordt aangemerkt als een 
ANBI. Haar RSIN is 824185274.

Onder beheer van de instelling is een s ch ng ondergebracht ten name van 
“S ch ng R.K. Priesteropleidingen Bisdom ’s-Hertogenbosch”, ingeschreven in 
het s ch ngenregister Kamer van Koophandel Eindhoven onder het nummer S 
089962. Deze s ch ng is opgericht op 26 februari 1985.

Doel
De instelling Sonnius hee  ten doel de materiële voorwaarden te scheppen ter 
bevordering van roepingen, van opleiding en vorming van mannen tot priester 
en permanent diaken, ter ondersteuning van de verantwoordelijkheid in deze 
van de bisschop (ar kel 2 van de statuten).

De overheid draagt niet bij in de lasten van de opleiding, die in het bisdom ’s-
Hertogenbosch “Sint Janscentrum” heet. De betaling van de lasten van de 
opleiding wordt slechts mogelijk door par culiere gi en.



Het doel van Sonnius wordt geconcre seerd in twee subdoelstellingen, te 
weten:

1. Het vormen van een “voorziening groot onderhoud”, waaruit de 
huisves ng van de priesterstudenten kan worden gefinancierd.

2. Het vormen van een “voorziening bijdrage seminarie”, waaruit de 
bijdragen aan het seminarie en de overige vaste lasten van het seminarie
kunnen worden gefinancierd.

De instelling neemt niet deel aan het R.K. Beleggingsfonds van het Bisdom van 
’s-Hertogenbosch. 

Ac viteiten
De feitelijke ac viteiten worden uitgevoerd aan de Papenhulst 4 te 
’s-Hertogenbosch.

Deskundigenonderzoek
De jaarrekening wordt opgemaakt door de penningmeester op basis van door 
het Bisdom ’s-Hertogenbosch bijgehouden administra e. Er hee  geen 
accountantscontrole plaatsgevonden.


