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Algemeen
De Stichting tot bevordering van de Oecumene zal als opvolger van de Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen, de zondagse
vieringen bekostigen zoals deze sinds 1974 door het Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen (een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid) worden
georganiseerd in de Stevenskerk in Nijmegen.
Conform het Toekomstplan 2010-2020 wil het bestuur blijven investeren in zowel de zondagse vieringen in de Stevenskerk als buiten de
vieringen in de zgn. podiumfunctie: het gesprek met en tussen de (rand)kerkelijken en de naar zingeving zoekende spiritueel geïnteresseerden.
Eind 2015 heeft de Stichting een overeenkomst gesloten met een professionele cantor die niet alleen moet gaan investeren in de kerkmuziek
tijdens de zondagse vieringen, maar die tevens evenementen buiten de reguliere vieringen door middel van religieuze muziek moet gaan
opluisteren. Het voornemen is in het voorjaar van 2017 een event te organiseren om een groter publiek kennis te laten maken van de kerkelijke
muziekcultuur.
Deze evenementen moeten tevens handen en voeten geven aan de ‘Grote Oecumene’, namelijk het gesprek tussen de wereldgodsdiensten. Dat
gesprek is actueler dan ooit.
Dit heeft zijn weerslag in de meerjarenbegroting. Het inhuren van de cantor maakt dat er tekorten op de begroting ontstaan, niet alleen als gevolg
van zijn honorarium, maar tevens als gevolg van alle initiatieven die als gevolg hiervan ontstaan. Voorbeeld hiervan is de publiciteit rondom
bijzondere evenementen.
Voor evenementen op het gebied van de podiumfunctie is EUR 3.000 gereserveerd, een verdubbeling ten opzichte van eerdere jaren.
De Stichting Steunfonds Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen heeft toegezegd eventuele tekorten voor de jaren 2017 en 2018 aan te zuiveren.
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Aanzuiveren tekort *)
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BATEN
Giften
Contributie koor
Rente
Koffiegeld
Collectes 'Omzien naar elkaar'
Totaal baten

LASTEN
Eredienst
Cantorij
Projectkoor
Publiciteit
Leerhuis
Podiumfunctie
Stam Jeugd
Bestuur/secretariaat
Contributies/abonnementen
Collectes 'Omzien naar elkaar'
Overige kosten
Totaal lasten

*) Het aanzuiveren van het tekort zal plaats vinden vanuit de Stichting Oecumenisch CityPastoraat Nijmegen.

Toelichting op de meerjarenbegroting
Giften
Om in 2018 weer een sluitende begroting te hebben moeten de giften 59% stijgen ten opzichte van het record in 2014. Hiervoor zijn drie dingen
noodzakelijk
• het percentage kerkgangers dat niet financieel bijdraagt moet omlaag
• gemiddelde bijdrage per kerkganger moet omhoog
• het aantal kerkgangers moet omhoog
Contributie koor
Het voornemen is 2017 een 2e koor op te richten. Van de leden wordt verwacht dat zij zich zelfstandig de muziek eigen maken. Voor het koor
wordt contributie geheven.
Koffiegeld
Dit betreft de vrijwillige bijdrage bij het koffiedrinken na de viering.
Collectes ‘Omzien naar elkaar’
De collectes worden gelijk afgestort bij de beoogd begunstigde. Voor het inzicht zijn deze zowel onder de opbrengsten als onder de kosten
verantwoord.
Eredienst
Onder deze post zijn de kosten voor de eredienst verantwoord. Het betreft de tegemoetkoming aan de gastvoorgangers, hun
reiskostenvergoeding, de kosten voor de tafelviering (wijn en hosties).
Cantorij
Dit betreft hoofdzakelijk de kosten van de ingehuurde cantor/dirigent
Projectkoor
Met het opzetten van het 2e koor is de noodzaak voor het inhuren van een projectkoor vervallen.
Publiciteit
Hieronder staan de kosten voor de hosting van de website, en de promotie van de speciale vieringen en events.
Stam Jeugd
Dit betreft een reservering voor externe ondersteuning op het gebied van het jeugdwerk.

Bestuur/secretariaat
Dit betreft slechts een klein deel van de werkelijke bestuurskosten. De bestuursleden zien meestal af van declaratie van de kosten.
Contributies/Abonnementen
Het OCP is lid van de KCZB, de belangenorganisatie voor koren.
Overige kosten
Is feitelijk een reservering voor niet voorziene uitgaven.

