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Beleidsplan

Stichting Katholiek Schipperswerk (KSW) Nijmegen
813794900
NL34RABO 0135874327 t.n.v. KSW Nijmegen / BIC RABONL2U
NL25INGB 0003046825 t.n.v. KSW Nijmegen / BIC OMGBNL2A
Waalhaven 1k, Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
Telefoon: 024-3777575, www.kscc.nl
De Stichting heeft ten doel het financieel steunen van het Katholiek
Schipperswerk te Nijmegen en alle daarvan uitgaande activiteiten in de
ruimste zin.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen,
die tot bevordering daarvan kunnen leiden, zoals het organiseren van
geldinzamelingen en het onder de aandacht brengen bij het publiek van het
Katholiek schipperswerk, alles in de ruimste zin.
Meerjaren beleidsplan Stichting katholiek Schipperswerk Nijmegen
(KSW) (2017-2021)
1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel het financieel steunen van het Katholiek
Schipperswerk te Nijmegen en alle daarvan uitgaande activiteiten in de
ruimste zin.
2. Werkzaamheden
Alle wettige middelen, die tot bevordering van het Katholiek Schipperswerk
kunnen leiden, zoals het organiseren van geldinzamelingen en het onder de
aandacht brengen bij het publiek van dit werk. Alles in de ruimste zin.
3. Fondswerving (wijze waarop)
a. Door het aanvragen van subsidies en donaties
b. Door verkrijging van schenkingen, erfstellingen en legaten
c. Door alle andere verkrijgingen en baten (opbrengsten van
geldinzamelingsacties en andere bijdragen, enz.)
d. Stichtingskapitaal
e. Kerkbijdrage
4. Beheer fondsen en vermogen (wijze waarop)
Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het beheer van de fondsen en
van het vermogen.

Functie en namen
van de Bestuurders

Beloningsbeleid
Personeel
Verslag uitgeoefende
activiteiten

5. Besteding fondsen en vermogen (wijze waarop)
Gelden uit de fondsen c.q. het vermogen van de stichting komen ten goede
aan activiteiten ten behoeve van het Katholiek Schipperswerk te Nijmegen.
Het bestuur van het KSCC en van de parochie kunnen daartoe verzoeken.
Voorzitter: J.H. Rouw
Secretaris: J.A.G. van Angelen
1e penningmeester: vacature
2e penningmeester: Th.H.M. Berends
Lid: H.S.J. Mooren
Lid: I.W.M. van Dongen
Directeur: B.E.M. van Welzenes
n.v.t.
Verslag uitgeoefende activiteiten KSW Nijmegen 2016
De belangrijkste taak is van het KSW is statutair het financieel
ondersteunen van het katholiek Schipperswerk in Nijmegen. Dat gebeurt
vooral door het opzetten en uitvoeren van de actie Gezinsbijdrage. Ook dit
jaar is die succesvol geweest en heeft een flinke groei laten zien. Wel ligt
het accent nog teveel op de schippers, die de grootste bijdrage leveren. De
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kermisgemeenschap en de circusgemeenschap dragen nog onvoldoende
bij. Pogingen om ten aanzien van deze beide doelgroepen om meer
inkomsten te genereren worden voortgezet. Voor alle doelgroepen geldt
overigens, dat het belangrijk is, dat er een goed adressenbestand aanwezig
is. Aan de opzet daarvan is veel tijd besteed en dankzij die activiteiten is de
zaak nu goed op orde. Toch blijft het zaak het bestand goed up to date te
houden. Daar wordt ook de komende tijd hard aan gewerkt.
Er is ook steeds aandacht voor de arme landen. Daarvoor is de
Vastenactie. Die leverde ook in 2017 een mooi succes op ten behoeve van
projecten in missielanden.
Tot de structurele inkomsten behoren naast de gezinsbijdragen de
opbrengsten van collectes, stipendia en giften. Die geven op zich weliswaar
reden tot tevredenheid, maar vragen ook de nodige zorg, ook al omdat het
kerkbezoek afneemt.
Daarnaast zijn de opbrengsten van de pantry, de donatie-acties en
adverteerders en de verhuur van het schipperscentrum aan derden
inkomstenbronnen, die een noodzakelijke bijdrage leveren aan een
gezonde financiële situatie. De decemberactie: “December Feestmaand,
Geef Iets Extra’s,” heeft ook weer een flinke opbrengst laten zien.
Verder is een actieplan voor de fondsenwerving opgesteld. Daarbij is de
aandacht gericht op het vinden van sponsoren voor verschillende
praktische onderwerpen, zoals vervangen telefooncentrale, een zuinigere
cv-installatie, efficiënter kopieerapparaat, meubilair, pc’s, beperken
energiegebruik via zonnepanelen e.d. Maar ook onderwerpen als her- en
bijscholing, themabijeenkomsten e.d. Bekeken wordt welke punten prioriteit
hebben en welke stappen er vervolgens gezet moeten worden.
Ook zijn er initiatieven ontplooid om subsidies aan te vragen bij instanties
die daarvoor in aanmerking komen, zoals het Kansfonds en het PIN
(Projecten In Nederland). Daarbij gaat het om het aantrekken van een
vrijwilligerscoördinator. Die functionaris zou dan vrijwilligers via scholing en
bekwaming moeten opleiden, die daarna (zelfstandig) in het pastoraat
kunnen functioneren. De kosten hiervan hopen wij via een start- c.q.
projectsubsidie van het Kansfonds en het PIN te kunnen betalen.
Heel veel energie is er de afgelopen jaren gestoken in het project
Voorkeursparochiaan. Die was bedoeld om de schippers, kermis- en
circusexploitanten zich te laten registreren als parochiaan van onze
parochie. Daarbij speelde het vastleggen van de kerkelijke gezindheid van
de parochianen in het bevolkingsregister door de overheid via Silas een
essentiële rol. Door de gewijzigde opstelling van de overheid in deze
kwestie, die de registratie niet langer meer wil steunen, is deze oplossing
minder relevant geworden. Via de inzet van vrijwilligers is dit zeer
bewerkelijke project overigens zo goed mogelijk afgerond.
Een gelukkige omstandigheid is nog steeds, dat de reservering voor de
reparatie van het schip vrij kon vallen, omdat het schip in 2012 is
goedgekeurd en er geen reparaties hoeven te worden gedaan. Het
onderhoud aan de binnen- en buitenzijde van het schip is door vrijwilligers
met zorg verricht.
De herschikking van de financiële administratie door de inzet van een der
bestuursleden, die zich actief bezig houdt met de verwerking, is succesvol
verlopen. Dat heeft een zeer positief effect op de administratie, die heel
inzichtelijk en bij de tijd is.
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Het KSW Nijmegen is een financieel gezonde stichting, die elk jaar afsluit
met een positieve balans. Die wordt met name aangewend om het tekort
van het KSCC Nijmegen en de landelijke parochie te dekken.

Financiële
verantwoording

Nijmegen, juni 2017
Onderstaand treft u het financiële jaarverslag 2017 aan.
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Jaarrekening 2017

Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen
Postbus 390
6500 AM NIJMEGEN

Balans per 31 december 2017

Resultatenrekening 2017

Waarderingsgrondslagen
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Balans per 31 december 2017

BALANS DEBET
31-12-2017 31-12-2016

Materiële vaste activa

2.036,00

2.714,00

Vlottende activa

365.730,73

350.958,28

Liquide middelen

57.405,91

36.983,73

425.172,64

390.656,01

Totaal Balans Debet

BALANS CREDIT
31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen

Voorzieningen

Totaal Balans Credit

375.175,64

340.656,01

50.000,00

50.000,00

425.172,64

390.656,01
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Resultatenrekening over het jaar 2017
2017

Baten

2016

114.420,97

129.183,46

Afschrijvingen
Rente lasten
Overige kosten

678,00
457,43
78.768,91
79.904,34

678,00
415,03
79.259,53
80.352,56

Exploitatieresultaat

34.516,63

48.830,90

Lasten
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Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Waarderingsgrondslagen
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde onder aftrek van lineaire
afschrijvingen op basis van de economische levensduur.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.

Overige activa en passiva
Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben,
ongeacht het tijdstip waarop zij tot ontvangsten c.q. uitgaven leiden.
Afschrijvingen
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op onderstaande percentages van de
aanschafwaarde:
Centrum Jos Vranken : 5/10/20%
Inventarissen
: 10/20/50%
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