Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht
ANBI Algemeen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Katholiek Schipperswerk Nijmegen

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 0 5 5 6 3 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Waalhaven 1k, 6541 AG NIJmegen

Telefoonnummer

0 2 4 3 7 7 7 5 7 5

E-mailadres

bestuursmedewerker@kscc.nl

Website (*)

www.KSCC.nl

RSIN (**)

8 1 3 7 9 4 9 0 0

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

NL
0

Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

J.H. Rouw

Secretaris

J.A.G. van Angelen

Penningmeester

Th. Berends en G. Gommers

Algemeen bestuurslid

H.S.J. Mooren

Algemeen bestuurslid

I.W.M. van Dongen

Overige informatie
bestuur (*)

B.E.M. van Welzenes, directeur

IB 110 - 1Z*1FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Doelstelling:
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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoofdlijnen Beleidsplan
De stichting heeft een “Meerjarenbeleidsplan Stichting Katholiek Schipperswerk
Nijmegen (KSW) (2020-2023).” Daarin staan de volgende zaken in:
De werkzaamheden van de stichting:
De werkzaamheden van de stichting houden in, dat alle wettige middelen worden
aangewend, die kunnen leiden tot bevordering van het Katholiek Schipperswerk, zoals
het organiseren van geldinzamelingen en het onder de aandacht brengen bij het
publiek van dit werk. Alles in de ruimste zin.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hoe krijgt de instelling inkomsten?
De instelling krijgt inkomsten door fondswerving en wel door het aanvragen van
subsidies en donaties, door verkrijging van schenkingen, erfstellingen en legaten, door
alle andere verkrijgingen en baten (opbrengsten van geldinzamelingsacties en andere
bijdragen, enz.), via het stichtingskapitaal en de Kerkbijdrage.
Hoe is het beheer van de fondsen en het vermogen
Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het beheer van de fondsen en van het
vermogen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Waaraan worden de fondsen en het vermogen besteed?
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. Het vermogen is
ondergebracht in bankrekeningen en in spaarrekeningen.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Beloningsbeleid:
De instelling heeft geen medewerkers in dienst. De leden van het bestuur ontvangen
voor de uitoefening van hun functie geen beloning.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Aktiviteitenveslag
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. Dit jaar lag de opbrengst ongeveer op hetzelfde
niveau als vorig jaar. Wel ligt het accent nog teveel op de schippers, die de grootste
bijdrage leveren. De kermisgemeenschap en de circusgemeenschap dragen nog
onvoldoende bij. Aan pogingen om ten aanzien van deze beide doelgroepen meer
inkomsten te genereren wordt gewerkt. 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 dat nu bevredigend. Toch blijft het zaak
het bestand goed up to date te houden. Daar werd en wordt ook de komende tijd hard
aan gewerkt.

zie verder bij de url van de activiteiten

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.kscc.nl/wp-content/uploads/2021/06/02_KSW-Nijmeg
en_activiteitenverslag-2020_url.pdf

Open
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Balans

3 1 –

Balansdatum

Activa

1 2 – 2 0 2 0

31-12-2020

31-12-2019 (*)

Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiële vaste activa

€

806

€

1.727

Financiële vaste activa

€

0

€

0

€

806

€

1.727

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

+

Continuïteitsreserve

€

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

122.608

€

+

74.654

+
€

243.745

€

244.551

€

+

185.015

+
€

236.601

185.015

165.634

€
121.137

236.601

31-12-2019 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

€

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€

7.950

Totaal

€

244.551

+
€

50.000

240.288

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020

€

€

Totaal

+

Passiva

242.015

€

7.000

€

242.015

+

+

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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Staat van baten en lasten

Baten

2020

2019 (*)

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten (omzet)

€

Subsidies van overheden

€

€

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

€

€

Overige subsidies

€

Baten van subsidies

€

Baten sponsorbijdragen

€

Giften en donaties van particulieren

€

Nalatenschappen

€

€

Bijdragen van loterijinstellingen

€

€

Overige giften

€

Giften

€

Financiële baten

€

€

Overige baten

€

€

€

33.045

+

€
€

0

32.728

+
0

€
€

175.849

+

€
€

175.849

67.352

+
67.352

+
Som van de baten

Lasten

€

+
€

208.894

100.080

Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

€

€

Verstrekte subsidies & giften

€

€

Aankopen en verwervingen

€

€

Communicatiekosten

€

€

Personeelskosten

€

40.000

€

34.000

Huisvestingskosten

€

15.740

€

13.681

Afschrijvingen

€

921

€

840

Financiële lasten

€

511

€

467

Overige lasten

€

100.136

€

27.302

Som van de lasten

€

157.308

€

76.290

Saldo van baten en lasten

€

51.586

€

23.790

+

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Toelichting op de balans per 31 december 2020
Materiële vaste activa
Boekwaarde
Investering Afschrijving Boekwaard
1-jan-20
31-dec-20
Centr. Jos Vranken 0,00
0,00
0,00
0,00
Inventaris
1.727,00
0,00
921,00
806,00
In het verleden zijn diverse investeringen gefinancieerd door giften en bijdragen van
derden. Deze investeringen zijn niet volledig in de administratie verwerkt. Het schip
“Jos Vranken” is verzekerd voor een bedrag van € 570.000. Daarnaast is de inboedel
verzekerd voor een bedrag van € 159.000.
Stichtingskapitaal: Hierin is gedurende het jaar geen wijziging opgetreden.
31-12-2020
Algemene reserve
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Stand 1 januari 1
Bij: exploitatiesaldo vorig boekjaar
Totaal

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

+ 61.111,42
+ 23.790,11
= 184.901,53

Open

