Stichting Steunfonds Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen
Jaarverslag 2016 en Jaarrekening 2016

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2017.

S. G. Jansen (Voorzitter)

J.M. Houtsma (Secretaris-Penningsmeester)

Jaarverslag 2016
De Stichting Steunfonds Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen (hierna: “de stichting”) behartigt de stoffelijke
belangen van de vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ‘Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen’. Het
Oecumenisch Citypastoraat (hierna: “het OCP”) is de eigentijdse geloofsgemeenschap in de Stevenskerk,
opgericht in 1974. Mensen uit Nijmegen en de wijde omtrek ontmoeten elkaar bij de wekelijkse vieringen,
waarin voorgangers uit verschillende kerken voorgaan.
De stichting heeft als doel de vieringen van het OCP in de Stevenskerk mogelijk te maken en het OCP te
ondersteunen in haar streven een stadskerk te zijn voor Nijmegen en omstreken, e.e.a. in de meest ruime zin
van het woord. De stichting betaalt daartoe onder meer een geringe vergoeding aan de voorgangers in de
vieringen van het OCP en stelt om niet aan het OCP een cantor/dirigent ter beschikking om bij te dragen aan
een hoog niveau van kerkmuziek in de Stevenskerk. Met de cantor/dirigent is hiertoe door de stichting een
dienstverleningsovereenkomst gesloten. Tevens verzorgt de stichting het noodzakelijke drukwerk en de
publiciteit voor de activiteiten van het OCP. Voor de activiteiten van het OCP wordt verwezen naar het eigen
jaarverslag van het OCP. Jaarlijks houdt de stichting een geldwerfactie onder de leden en de belangstellenden
van het OCP.
Einde 2015 heeft de stichting een ANBI-status aangevraagd. Deze heeft zij begin 2016 ontvangen. De ANBIbeschikking heeft terugwerkende kracht en geldt vanaf 1 januari 2015.
De samenstelling van en rolverdeling binnen het bestuur van de stichting is op 1 november 2016 gewijzigd.
Penningmeester Martijn Wezenberg is teruggetreden uit het bestuur. Op die datum is Stefien Jansen
toegetreden tot het bestuur in de rol van voorzitter. Op 1 november 2016 is de rol van zittend bestuurder,
Martin Houtsma, gewijzigd van voorzitter naar secretaris/penningmeester. De bestuurders verrichten hun
werkzaamheden onbezoldigd.
Verwachtingen 2017
Eind 2016 is een nieuwe stichting opgericht die met ingang van 1 januari 2017 de vieringen en de overige
werkzaamheden van het OCP zal ondersteunen. De nieuwe stichting draagt de naam ‘Stichting tot bevordering
van de Oecumene’. De Stichting Steunfonds Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen is voornemens de Stichting
tot bevordering van de Oecumene financieel steunen indien en voor zover deze laatste over onvoldoende
middelen beschikt om haar Oecumenische doelstelling te kunnen realiseren.

Jaarrekening 2016
Over het jaar 2016 bedroeg het tekort op de staat van baten en lasten EUR 7.085. Dit tekort was EUR 3.387
lager dan het begrote tekort van EUR 10.472. In de jaren 2014 en 2015 was er sprake van een overschot. Eind
2015 is er voor gekozen een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met een professionele cantor/dirigent
die beschikt over een bevoegdheidsverklaring 1 volgens de generale regeling rechtspositie medewerkers van
de Protestantse Kerk Nederland. Met deze keuze werd een tijdelijk begrotingstekort geaccepteerd. Het tekort
over het jaar 2016 is ten laste gebracht van het vermogen van de Stichting. Dit vermogen is hierdoor gedaald
van EUR 34.865 per einde 2015 naar EUR 27.781 per einde 2016.

Balans
De bezittingen en schulden van de stichting per 31 december 2016 laten zich als volgt samenvatten. Ter
vergelijking zijn de cijfers per 31 december 2015 toegevoegd.
Activa

Ultimo 2016 Ultimo 2015

Passiva

Betaalrekening

1.922

4.697 (1)

Spaarrekening

40.500

45.000 (1)

97

197 (2)

100

(3)

Nog te ontvangen rente
Lening Stichting tot bevordering
van de Oecumene

42.619

Ultimo 2016 Ultimo 2015
27.780

34.865 (4)

240

289 (5)

Voorziening stadsproject

6.977

5.777 (6)

Voorziening kerkelijk
karakter Stevenskerk

5.375

4.175 (7)

Nog te betalen bedragen

2.247

4.788 (8)

Eigen vermogen
Stiltekapel

49.894

42.619

49.894

1.

Liquide middelen
De liquide middelen worden aangehouden bij de ING.

2.

Nog te ontvangen rente
Dit betreft een vordering uit hoofde van rente die over het jaar 2016 is gegroeid, maar pas begin 2017
feitelijk is ontvangen.

3.

Lening Stichting tot bevordering van de Oecumene
Eind 2016 is de Stichting tot bevordering van de Oecumene opgericht. De Stichting Steunfonds
Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft aan de Stichting tot bevordering van de Oecumene een
lening verstrekt van EUR 100 ter voldoening van de kosten van oprichting.

4.

Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen van de stichting laat zich als volgt samenvatten:
Verloopoverzicht eigen vermogen
Stand per 1/1
Resultaat
Stand per 31/12

5.

2016
34.865
-7.085
27.780

2015
29.723
5.142
34.865

Stiltekapel
Het Oecumenisch Citypastoraat draagt bij aan het levend houden van de Stiltekapel. In de Stiltekapel
hangt het zgn. ‘Cross of Nails’; een kruis gemaakt van de nagels afkomstig uit de puinhopen van de in
e
de 2 Wereldoorlog gebombardeerde Kathedraal van Coventry. Het ‘Cross of Nails’ staat symbool voor
de band tussen de kerken die zijn verwoest door oorlog en geweld. Ook de Stevenskerk, verwoest in

e

de 2 Wereldoorlog maakt deel uit van dit verband. In de aangesloten kerken wordt elke
vrijdagmiddag gebeden voor vrede. In de Stiltekapel kunnen mensen een kaars aansteken en
eventuele gebedsintenties opschrijven in het gebedenboek. Voor de opgeschreven intenties wordt
gebeden in de zondagse vieringen van het OCP.
Met de eigenaar van de kerk, de Stichting Stevenskerk Nijmegen, is afgesproken dat de donaties die
e
worden gedaan in de Stiltekapel voor 1/3 deel ten goede komen aan de Stichting Stevenskerk, voor
e
de instandhouding van de Stiltekapel en voor het aankoop van de kaarsen en voor 2/3 deel ten goede
e
komen aan het OCP. Het OCP heeft de helft van haar deel (= 1/3 van het totaal) bestemd t.b.v.
investeringen in het kerkelijke karakter van de Stevenskerk en de andere helft bestemd t.b.v. de
uitvoering van Oecumenische projecten gericht op de stad en de regio van Nijmegen.
De Stichting Steunfonds Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen is de penvoerder en verricht de
financiële afhandeling van deze afspraak. Het saldo op de balanspost ‘Stiltekapel’ betreft het nog te
verdelen saldo per einde van het jaar. In 2016 is EUR 3.550 aan donaties ontvangen (2015: EUR 2.864).
Het verloop van de balanspost laat zich als volgt samenvatten:
Afrekening Stiltekapel

2016

2015

Saldo per 1 januari
Bij: opbrengsten
Te verdelen

289
3.550
3.840

125
2.864
2.989

Stevenskerk
Vz. Kerkelijk karakter
Vz. Stadsproject
Verdeeld

-1.200
-1.200
-1.200
-3.600

-900
-900
-900
-2.700

240

289

Saldo 31 december

6.

Voorziening stadsprojecten
Er is in het verslagjaar EUR 1.200 toegevoegd aan de voorziening stadsprojecten. Er hebben in 2016
geen onttrekkingen plaats gevonden.

7.

Voorziening kerkelijk karakter
Er is in het verslagjaar EUR 1.200 toegevoegd aan de voorziening Kerkelijk karakter. Er hebben in 2016
geen onttrekkingen plaats gevonden.

8.

Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat hoofdzakelijk uit het deel van toekomst aan de Stichting Stevenskerk uit hoofde van
de afrekening van de gelden ontvangen via de Stiltekapel (EUR 1.200) en vergoedingen van
voorgangers. De daling in de post ten opzichte van de omvang per einde 2015 laat zich verklaren door
het feit dat t/m 2015 de uitbetaling van de voorgangers jaarlijks plaats vond. Tegenwoordig gebeurt
dit na afloop van ieder kalenderkwartaal.

Staat van baten en lasten
Over het jaar 2016 bedroeg het tekort op de staat van baten en lasten EUR 7.085. Dit tekort was EUR 3.387
lager dan het begrote tekort van EUR 10.472. De opbrengsten zijn afkomstig uit de jaarlijkse geldwerfactie
onder de leden en de belangstellenden van het OCP.

De baten en lasten over het jaar 2016 laten zich als volgt samenvatten. Ter vergelijking zijn de begroting 2016
en de realisaties van 2014 en 2015 toegevoegd.

BATEN
Giften
Contributie koor
Rente
Collectes 'Omzien naar elkaar'
Totaal baten
LASTEN
Eredienst
Cantorij
Projectkoor
Publiciteit
Leerhuis
Podiumfunctie
Werkgroep Jeugd
Bestuur/secretariaat
Contributies/abonnementen
Collectes 'Omzien naar elkaar'
Overige kosten
Totaal lasten
Resultaat

Realisatie
2016

Begroting
2016

Realisatie
2015

Realisatie
2014

21.819

19.000

19.180

97
3.455
25.371

21.500
450
250
2.000
24.200

4.450
19.251

6.500
19.172

4.351
7.129

3.970

1.812

125
3.455
694
32.456

1.000
500
3.000
1.000
500
500
2.000
500
34.672

159
3.737
520
17.792

353
323
2.000
126
13.581

-7.085

-10.472

5.142

7.890

511

197
3.737
22.934

(9)
(10)
291 (11)
2.000 (12)
21.471

4.029
4.672
318
1.632
128

84

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

9. Opbrengsten
De opbrengsten vertonen een stijgende lijn. Deze stijging blijft echter achter bij de stijging van de uitgaven.
Eind 2016 is een aanvang gemaakt met een meer intensieve vorm van geldwerving. De opbrengsten van de
collectes die tijdens de zondagse vieringen worden gehouden zijn in dit overzicht niet meegenomen.
Volgens vaste afspraak met de Stichting Stevenskerk, wordt de collecte ongeteld afgestaan aan de
Stichting Stevenskerk voor het gebruik van het gebouw en de verwarming ervan en de vergoeding van de
organisten en kosters. Niet afgestaan wordt de opbrengst van enkele diaconale collectes die gedurende
het jaar worden gehouden (zie de toelichting onder punt 12). Onder de opbrengsten staan tevens de
donaties verantwoord zoals gedaan in de offerbus zoals die staat in de koffiehoek.
10. Contributie koor
In het jaar 2016 was de start voorzien van een kamerkoor, naast de bestaande cantorij. Voor de deelname
aan het kamerkoor was een contributie voorzien. De start van het kamerkoor heeft vertraging opgelopen.
In plaats daarvan zijn er projectkoren samengesteld bij een aantal Evensongs. Voor de deelname hieraan
wordt geen contributie gevraagd.
11. Rente
Dit betreft de rente die gedurende het jaar 2016 is gegroeid en begin 2017 feitelijk is ontvangen. Het
rentepercentage tendeert naar nihil.
12. Collectes ‘Omzien naar Elkaar’
Een aantal keren per jaar, meestal rond de kerkelijke feestdagen, wordt een diaconale collecte gehouden.
In 2016 is onder meer gecollecteerd voor de voedselbank van Nijmegen, voor het Roemeens Kindertehuis
‘Caminul Phillip’ en voor sociale zorg aan dak- en thuislozen in Nijmegen. De opbrengsten worden volledig
aan de desbetreffende doelen doorbetaald (zie ook punt 21).

13. Kosten van de Eredienst
Onder de post ‘Kosten van de Eredienst’ staan de volgende zaken verantwoord:
vergoedingen aan de voorgangers
drukkosten van de Orde van Dienst voor de vieringen
de kosten van het koffiedrinken na afloop van de vieringen
Het moment van ontmoeten na afloop van de zondagse viering is een belangrijk onderdeel van het
zondagse liturgie.
14. Cantorij
Onder deze post staan de kosten verantwoord van de inhuur van de cantor/dirigent. De stijging van de
kosten over de loop der jaren wordt veroorzaakt door de keuze voor kwaliteit die eind 2015 is
gemaakt. Onder deze post zijn tevens de kosten van het lidmaatschap van de KNZB verantwoord.
15. Publiciteit
In 2016 is de nodige functionaliteit aan de website toegevoegd. De ledenadministratie, de
werkroosters en de communicatie met de leden en met de belangstellenden verloopt nu via de
website.
16. Leerhuis
De bedragen die gereserveerd zijn voor het leerhuis zijn in 2016 niet uitgegeven. De post komt niet
meer terug op de begroting 2017.
17. Podiumfunctie
In de begroting waren twee Oecumenische events met stedelijke uitstraling voorzien. In verband met
de vele andere activiteiten en ontbreken van menskracht hebben deze niet plaats gevonden.
18. Werkgroep Jeugd
Het begrote bedrag reflecteert de ambitie van het OCP te investeren in het jeugdwerk. In 2017 zal
verder worden gegaan met het versterken van het jeugdwerk.
19. Bestuur/secretariaat
Het bestuur heeft de bevoegdheid de ten behoeve van de uitoefening van zijn taak gemaakte kosten
te declareren bij de stichting. Het bestuurders hebben in 2016 geen gebruik gemaakt van deze
bevoegdheid.
20. Contributies/abonnementen
De kosten betreffen de licentie voor het liedboek.
21. Collectes omzien naar elkaar
De last betreft het doorbetalen van de opbrengst van de diaconale collectes aan de desbetreffende
doelen.
22. Overige kosten
De overige kosten waren dit jaar wat hoger als gevolg van de het cadeau ter gelegenheid van het
afscheid van twee bestuursleden van de Stichting Stevenskerk en als gevolg van de inhuur van een
fotograaf om foto’s te maken ten behoeve van de ledenlijst.

