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Naam instelling

Stichting Steunfonds R.K. Kermis en Circuspastoraat: Jaarverslag 2020

RSIN/fiscaal nummer

818388262

Bankrekeningnr.

NL64INGB 0007374651 / BIC INGBNL2A t.n.v. Stg. Steunfonds RK Kermis
en Circuspastoraat Nijmegen

Contactgegevens

Waalhaven 1k, Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
Telefoon: 024-3777575, www.kscc.nl

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van de pastorale belangen
van de kermis- en circusbevolking en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Het bevorderen van pastorale activiteiten ten behoeve van de leden
van de kermis- en circusbevolking
b. Het ondersteunen van ziekenvaarttochten
c. Het bevorderen van de communicatie tussen de kermis- en
circusbevolking

Beleidsplan

Meerjaren beleidsplan Stichting Steunfonds RK Kermis- en
Circuspastoraat (2021-2024).
1. Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het ondersteunen van de pastorale belangen
van de kermis- en circusbevolking en voorts al wat met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin des woords.
2.
a
b
c

Werkzaamheden
Het bevorderen van pastorale activiteiten ten behoeve van de leden
van de kermis- en circusbevolking;
Het ondersteunen van ziekenvaartochten;
Het bevorderen van de communicatie tussen de kermis- en
circusbevolking.

3.
•
•
•
•

Fondswerving (wijze waarop)
Door het aanvragen van subsidies en donaties
Door verkrijging van schenkingen, erfstellingen en legaten
Door alle anderen verkrijgingen en baten (acties enz.)
Stichtingskapitaal

4.

Beheer fondsen en vermogen (wijze waarop)
Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het beheer van de
fondsen en van het vermogen.

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 de Landelijke parochie voor de
schippers en de kermis- en circusexploitanten. Het bestuur van deze
parochie kan daartoe verzoeken.

Functie en namen
van de Bestuurders

Voorzitter: B.E.M. van Welzenes
Secretaris: J.H. Rouw
Penningmeester: G. Gommers
Lid: Drs. J.F.M. Janssen

Beloningsbeleid
Personeel

De instelling heeft geen medewerkers in dienst. De leden van het bestuur
ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
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Verslag uitgeoefende
activiteiten

Verslag uitgeoefende activiteiten Stichting Steunfonds R.K. Kermis- en
Circuspastoraat 2018
1. De stichting ondersteunt de pastorale activiteiten van de landelijke
parochie, ook wel RK Parochie voor de Binnenschippers, Kermis- en
Circusexploitanten in Nederland genaamd. Dat doet zij samen met de
steunstichtingen voor het schipperspastoraat en het sociaal fonds voor
de kermisgemeenschap. Een en ander is gericht op het bevorderen van
het sociaal-pastoraal werk voor de kermis- en circusgemeenschap in
Nederland, zoals dat wordt uitgevoerd door de RK Parochie voor
Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten in Nederland.
2. De belangrijkste taak van de stichting is het financieel ondersteunen
van deze landelijke parochie in haar pastorale zorg voor met name de
circus- en kermisbevolking van Nederland. Het accent van het werk van
de stichting, zoals dat ook in 2020 is uitgevoerd, ligt vooral bij de
circusgemeenschap. Die pastorale zorg wordt normaal uitgevoerd via
het verzorgen van vieringen vaak in circustenten en op kermisattracties,
maar ook in reguliere kerken en de schipperscentra. Het gaat hierbij om
vieringen bij huwelijken, Doopsel, Vormsel, de jaarlijkse kermismis en
diensten bij begrafenissen etc. Maar door de Corona pandemie kon dat
in 2020 op zeker moment niet meer. Daarom is overgegaan tot het
wekelijks uitzenden via livestream van de kerkdiensten. Dat bleek een
groot succes: 300 tot 600 mensen volgden de uitzendingen direct of
later. Jammer was ook dat op Eerste Kerstdag de Heilige Mis niet
gevierd kon worden op de Goffertwei in Nijmegen in de piste van Circus
Freiwald, zoals jaarlijks gebruikelijk is en die altijd doorveel menden ook
van buiten wordt bezocht. Wel ontvingen 10 kinderen met Pinksteren de
1ste H. Communie. Naast kerkelijke zorg werd ook meermalen hulp en
bijstand verleend bij problemen in de persoonlijke sfeer. Daarbij gaat
het om problemen die te maken hebben met onderwijs, relatie,
huisvesting, bijstand, welzijn, etc.
3. De stichting zorgt dat er voldoende gelden binnenkomen om de
landelijke parochie vooral ook voor de circusgemeenschap te laten
functioneren. Dat gebeurt onder andere via het inzamelen van giften, de
actie gezinsbijdrage, collectes, stipendia etc. Het afgelopen jaar is er
vooral heel wat moeite gedaan om met name het inzamelen van de
kerkbijdrage vanuit de circusgemeenschap van de grond te tillen. De
kosten van de kerkelijke activiteiten en alles wat daarmee samenhangt,
worden volledig door de eigen gemeenschap gedragen. Maar het
ontbreekt nog aan voldoende financiële ondersteuning van de algehele
pastorale zorg die door de landelijke parochie wordt uitgevoerd.
Daarom is er de afgelopen jaren gewerkt aan een meer structurele
oplossing voor een gezonde financiële basis via een betere registratie
van alle parochianen, die over het hele land zijn verspreid en vaak over
de landsgrenzen werkzaam zijn. Dan kunnen de parochianen beter
benaderd worden voor de jaarlijkse kerkbijdrage.
4. In de afgelopen jaren zijn er ook pogingen gedaan om een werkgroep
in te stellen van vertegenwoordigers uit deze sector, die de
verantwoording neemt om de mensen persoonlijk te benaderen en
actief te werven om te komen tot een structurele, financiële bijdrage
aan de landelijke parochie. Dat is niet echt gelukt en daaraan zal nog
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hard gewerkt moeten worden. Wel is het zo, dat alle kerkelijke
activiteiten door de sector zelf betaald worden.
5. Naast de steunstichtingen voor het pastoraat van de schippers en van
de kermisexploitanten was het bij deze stichting ook een probleem te
komen tot een eerlijker verdeling van de opbrengsten van de stipendia
en collectes, die aanzienlijk zijn, als de vieringen voor de kermis- en
circusexploitanten in territoriale kerken plaatsvinden. Daarover bestaat
verschil van mening met de territoriale kerkbesturen en het bestuur van
de landelijke parochie. Er zijn pogingen ondernomen om een oplossing
te vinden, maar die hebben nog onvoldoende succes gehad. Pogingen
om via de bisschoppenconferentie meer zekerheid te krijgen, zijn in
2020 nog niet gelukt. Ook in 2021 zal verdere actie ondernomen
worden in de hoop op meer medewerking van de
Bisschoppenconferentie, met name nu er een nieuwe referent binnen
de Bisschoppenconferentie voor onze doelgroep is aangewezen in de
persoon van de bisschop van Roermond, Mgr. Smeets. Met hem zijn in
2020 gesprekken gevoerd, die in 2021 voortgezet zullen worden.
Bovendien is aandacht gevraagd voor de ondersteuning van de
hoofdaalmoezenier, die al op leeftijd is.
6. Waar mogelijk worden ook andere subsidieaanvragen ingediend. Zo is
er het plan een coach aan te stellen, die vrijwilligers gaat begeleiden en
opleiden om als pastoraal medewerkers te werken. Dit ter
ondersteuning van de hoofdaalmoezenier. Aan het PIN is al in 2019
verzocht daarvoor een subsidie te verstrekken. Daarop is positief
gereageerd door het PIN. Het PIN heeft voor 2019 een subsidie van €
17.500 toegekend. Door omstandigheden met name de Corona kon
een aanstelling in 2020 niet gerealiseerd worden, maar het PIN heeft
toestemming gegeven om een en ander door te schuiven naar 2021.
Als dat lukt kunnen we ook voor 2022 en 2023 bij het PIN een verzoek
indienen voor eenzelfde bedrag. Verder is er actief gezocht of er nog
andere stichtingen zijn, die benaderd kunnen worden voor financiële
ondersteuning.
7. Forum
Een belangrijk aspect van het pastoraat voor de circusgemeenschap is
verder nog de rol die de hoofdaalmoezenier verricht op internationaal
vlak via Forum. Dat is het internationale samenwerkingsverband van
pastores, die de zorg voor de circusgemeenschap op diaconaal,
pastoraal, educatief, sociaal-maatschappelijk vlak met elkaar
afstemmen. Daar is grote behoefte aan, aangezien de doelgroep zijn
activiteiten over de grenzen uitoefent.
Door Corona is in 2020 de jaarlijkse Forum-vergadering in Monaco
jammer genoeg niet doorgaan. Doel van deze bijeenkomst is vooral om
de pastorale en sociaal-diaconale zorg voor de circusexploitanten te
waarborgen in alle landen van de wereld. Zorg is er over de opvolging
van aalmoezeniers en dominees. Via de moderne
communicatiemiddelen zoals Zoom en Teams konden de
werkzaamheden toch zo goed mogelijk uitgevoerd worden. De kosten
van het functioneren van Forum worden door de gemeenschap zelf
gedragen.
Nijmegen, juni 2021
Financiële
Verantwoording

Onderstaand treft u het financiële jaarverslag 2020 aan
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Jaarrekening 2020

Stichting Steunfonds RK Kermisen Circuspastoraat
Postbus 390
6500 AM NIJMEGEN

Balans 31 december 2020

2

Resultatenrekening 2020

3

Waarderingsgrondslagen

4
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Balans per 31 december 2020

BALANS DEBET
31-12-2020

31-12-2019

Vlottende activa

7.950,00

7.000,00

Liquide middelen

4.261,90

3.798,98

12.211,90

10.798,98

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen

-2.798,02

0,00

Schulden op korte termijn

15.009,92

10.798,98

Totaal Balans Debet

12.211,90

10.798,98

Totaal Balans Debet

BALANS CREDIT
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Resultatenrekening over het jaar 2020
2020

2019

Baten

6.325,00

8.607,59

Lasten

9.123,02

12.225,86

-2.798,02

-3.618,27

Exploitatieresultaat

Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Waarderingsgrondslagen
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.
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