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Stichting Stevenskerk Nijmegen 
 
Bestuursverslag 2020 
 
1. Inleiding 

 
Als op 15 maart 2020 de Stevenskerk haar deuren moet sluiten gaat heel  Nederland dicht. 

Inmiddels zijn we gewend om te leven met het coronavirus, waarbij we ons telkens aan de 

omstandigheden moeten aanpassen en niets vanzelfsprekend meer is.  

 

De eerste maanden van de sluiting is er hard gewerkt, onder andere aan de restauratie van 

de orgelkas van het Königorgel. Een prachtig project dat een fantastisch resultaat opleverde: 

een zo authentiek mogelijke uitvoering van het 18e -eeuwse ontwerp van dit majestueuze 

instrument. Op 22 augustus werd de oplevering van het orgel gevierd tijdens een feestelijke 

bijeenkomst, in aanwezigheid van Peter Drenth, gedeputeerde van de Provincie Gelderland. 

 

Als op 1 juli 2020 de deuren van de Stevenskerk weer open mogen, stroomt het publiek toe, 

immers velen verblijven voor hun vakantie noodgedwongen in eigen land. Met de 

verschillende kleine concerten en een aantal exposities tijdens de zomermaanden en het 

vroege najaar, voelde het snel weer als vanouds. Er was veel publiek en veel reuring, maar 

dan wel op 1,5 meter afstand. Een beeldverslag van de verschillende activiteiten is bij dit 

jaarverslag gevoegd. 

 

Helaas moesten er ook vele geplande evenementen worden geannuleerd, waardoor een 

belangrijke bron van inkomsten voor de stichting wegviel. Door de verschillende 

maatregelen van de overheid en de vaste inkomsten vanuit onze donateurs wist de stichting 

het verlies van inkomsten uit de exploitatie goed op te vangen en heeft het jaar met een 

beperkt negatief resultaat afgesloten. 

 

2020 was ook het jaar van de verdere ontwikkeling van het projectplan Fase West. Samen 

met Van Hoogevest Architecten heeft het bestuur gewerkt aan de planvorming waarin onder 

meer een complete renovatie van de Noorder- en Zuiderkapel, nieuwe CV-ketels en de 

herinrichting van de entree zijn opgenomen. Ook het uitwerken van het jubileumprogramma 

ter gelegenheid van het 750-jarig jubileum van de Stevenskerk in 2022 heeft het bestuur ter 

hand genomen.  

 

Voorjaar 2021 konden de kerkdeuren gelukkig weer open voor publiek en langzaamaan 

kwamen de programmering en verhuur weer op gang. Toch blijft het onzeker wat de 

effecten van de coronapandemie op de lange termijn zijn voor de openstelling en de 

verhuur. Het lijkt verstandig in te blijven zetten op de verwerving van meer donateurs voor 

extra inkomsten.  
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Daarnaast werkt de stichting aan het verwerven van structurele ondersteuning voor de 

professionalisering van de organisatie en het bijeenbrengen van de benodigde middelen 

voor de toekomstige projecten uit het Masterplan (gepland vanaf 2023).  

 

De verschillende doelen die de stichting zichzelf gesteld heeft om te komen tot een optimaal 

toekomstig gebruik van het monument, worden op dit moment vastgelegd in een nieuw 

beleidsplan. Het blijft dus ‘work in progress’. We gaan ervoor! 

 

21 oktober 2021,  

Paul Kindt, Voorzitter Stichting Stevenskerk Nijmegen 
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2. Stichting Stevenskerk Nijmegen  

 

Statutaire naam:  

Stichting Stevenskerk Nijmegen 

 

Statutaire doelstelling:   

Het doel van de Stichting Stevenskerk Nijmegen is de Stevenskerk als rijksmonument en 

kostbaar religieus erfgoed in stand te houden voor de Nijmeegse samenleving. Het beleid 

van de stichting richt zich - naast het behoud van het monument- op een veelvuldig en 

veelzijdig gebruik van het gebouw. 

 

Eigendomssituatie:  

Het kerkgebouw is eigendom van de Stichting Stevenskerk Nijmegen. De kerktoren is 

eigendom van de gemeente Nijmegen. De Stichting beheert het kerkgebouw en is daarmee 

verantwoordelijk voor het onderhoud, de instandhouding/restauratie en exploitatie. 

 

Samenstelling bestuur: 

• Paul Kindt, voorzitter 

Bestuurlijke taken & personele zaken 

• Fred van Efferen, penningmeester 

Financiën 

• Derk-Jan Deunk, secretaris 

` Secretaris stichtingsbestuur & geestelijke zaken 

• Jacqueline Fackeldey, bestuurslid 

Marketing & communicatie  

• John Hendriks, bestuurslid 

Jubileumjaar & bouwprojecten 

• Henk Postema, bestuurslid 

Bouwprojecten 

• Clara Sander, bestuurslid 

Organisatie algemeen 

• Quintus Stokvis, bestuurslid 

Fondsenwerving & donateurs 

 

De bestuursleden hebben elk eigen portefeuilles en werken vanuit een jaarplan waarin 

realistische en haalbare doelen (projecten) zijn geformuleerd. In dit jaarplan is het volgende 
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omschreven: 1. duidelijke beschrijving wat de taak is, de noodzaak en wat de projectdoelen 

zijn; 2. de mate van betrokkenheid van directie en medebestuursleden; 3. het vastleggen 

van de kosten, de financiering; 4. het tijdspad waarin de plannen worden gerealiseerd en 5. 

monitoring en bijsturen van de plannen. De voortgang van de plannen wordt regelmatig in 

de bestuursvergaderingen besproken.  

Masterplan, visiedocument & directiereglement 

Het Masterplan Stevenskerk 2019-2027 is vastgesteld in augustus 2019. Het is een 

ruimtelijke vertaling van de visie op de toekomst van de kerk. Het Masterplan schetst de 

concrete acties die nodig zijn om het gebouw duurzaam en toekomstbestendig te maken.  

 

Het Visiedocument Stevenskerk 2019–2027 (van medio 2019) refereert aan onze missie en 

beschrijft onze missie en visie: hoe wil de stichting de positie en de betekenis van de kerk in 

de stad de komende jaren verder versterken. 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan waarin de professionalisering van de 

organisatie en het versterken van de exploitatie voor de komende jaren wordt uitgewerkt. 

 

De bevoegdheden en taken van de directeur zijn vastgelegd in het directiereglement uit 

2015. De statuten van de stichting vormen de basis van dit reglement. Het betreft de taken, 

bevoegdheden, besluitvorming en werkwijze van de directeur.  

 

Governance Code Cultuur  

Het bestuur van Stichting Stevenskerk Nijmegen onderschrijft het belang van het volgen van 

de Governance Code Cultuur in haar wijze van besluitvorming en ten behoeve van een 

verantwoord gebruik van overheidsmiddelen.  

 

3. Organisatie 

 

Bedrijfsbureau 

Covid-19 heeft een grote impact gehad op werkzaamheden binnen de organisatie. Met de 

sluiting van de kerk en de annulering van vrijwel alle evenementen vielen er veel 

werkzaamheden ten behoeve daarvan uit.  

 

Bureaumedewerker Paul Schreurs was een aantal maanden wegens ziekte afwezig. De 

dagelijkse leiding bleef in handen van directeur Heleen Wijgers. Zij werd bijgestaan door 

Saskia Brakenhoff (marketing en communicatie) en Marcelle Stoffel (fondsenwerving). 

 

Vrijwilligers 

De openstelling van de Stevenskerk wordt verzorgd door de leden van de Stevenskring, een 

afdeling die onder het bestuur van de stichting valt.  
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Dat niet alle vrijwilligers inzetbaar waren toen de kerk weer open mocht, is zeer begrijpelijk. 

Niettemin lukte het voor alle dagen dat de kerk voor het publiek open was de bezetting rond 

te krijgen. In 2020 waren er zo’n 75 vrijwilligers actief. Ondanks de sluiting van de kerk 

werden er toch nog verschillende nieuwe leden van de Stevenskring geworven.  

 

 

Externe relaties 

Door het wegvallen van de inkomsten van de openstelling en van de verhuur werd het voor 

veel culturele en erfgoedinstellingen, waaronder de Stevenskerk, een financieel lastig jaar. 

Vanuit verschillende instanties waarbij de stichting is aangesloten, onder meer het VBMK 

(Vereniging Beheer Monumentale Kerken), de Coöperatie Erfgoed Gelderland en het Grote 

Kerken Overleg is er gelobbyd bij het ministerie van OCW voor een regeling om de verliezen 

voor gesloten musea en erfgoedinstellingen te beperken.  

Door een donatie van de gemeente Nijmegen heeft de Stichting geen gebruik hoeven maken 

van de Opengestelde Monumenten-Lening die door het Ministerie van OCW ter beschikking 

werd gesteld.  

 

Exploitatie  

Door de sluiting van de kerk vanaf half maart tot 1 juli en door de nieuwe sluiting vanaf 15 

december was de kerk slechts 4 maanden dagelijks open. Alleen kleine evenementen, 

meestal van 50 tot 100 personen, konden er plaatsvinden (totaal aantal bezoekers ruim 

7000). Grotere evenementen en publiekstrekkers zoals de Stevenskerk Liveconcerten in juli 

en de Nijmeegse Winterweken werden afgelast.   

 

Toch zijn er 50.000 bezoekers over de drempel geweest. Een beeldverslag van de 

verschillende activiteiten is bij dit verslag gevoegd. Het moge duidelijk zijn dat de inkomsten 

van de bezoekers navenant zijn gedaald evenals de huurinkomsten. De dalingen zijn 

respectievelijk 73% en 66%. Voor een verdere toelichting op het exploitatieverlies zie 

Jaarrekening 2020 

 

4. Projecten  

 

Königorgel 

In januari 2020 startte de 2e fase van de restauratie van de orgelkas van het Königorgel. De 

vergulding van de in fase 1 gedemonteerde ornamenten is uitgevoerd in de werkplaats van 

Wolters-Ovink uit Deventer. De overige ornamenten en delen van de kas zijn, met veel 

passie en geduld, in de kerk zelf verguld. Als laatste onderdeel van de werkzaamheden is de 

marmerimitatie gereconstrueerd. In mei 2020 konden de steigers worden afgebroken.  

 

 

 



7 

 

Projectplan Fase West 

2020 stond in het teken van de verdere uitwerking van het Projectplan Fase West, het 

volgende grote onderdeel van het meerjarig Masterplan van Stichting Stevenskerk. In 

oktober vond de eerste (digitale) presentatie plaats van het schetsontwerp door Van 

Hoogevest Architecten. Het project omvat de gehele renovatie van de Noorder- en 

Zuiderkapel, restauratie van de Orgelhal, de vervanging van de 60 jaar oude cv-ketels en 

nieuw meubilair voor de entree.  

Bij de verdere uitwerking van het ontwerp in januari 2021 komt een deel van dit plan te 

vervallen. Er wordt ingezet op een totaal nieuw bouwkundig ontwerp dat het westelijke 

gedeelte van de kerk een open uitstraling geeft waarmee de kerk haar oorspronkelijke 

grandeur weer terugkrijgt.  

 

Jubileumjaar 2022 

Ter voorbereiding van het Jubileumjaar – het 750-jarige bestaan van Stevenskerk - is er een 

jubileumcommissie opgericht die zelf plannen maakt, plannen van derden inventariseert en 

voor de benodigde financiering zorgt. De realisatie van de plannen is sterk afhankelijk van 

het bouwbegin van de Fase West. Vanuit de gemeente zijn er middelen gereserveerd om er 

een mooi en breed publieksfeest van te maken.  

 

5. Fondsenwerving 

Stichting Stevenskerk Nijmegen is een culturele ANBI met een groot aantal donateurs die de 

organisatie steunen en overeind houden. Ondanks het wegvallen van de straatwerving lukt 

het toch het aantal Vrienden licht te laten stijgen (1917 Vrienden) en bleef het aantal 

Steveniers nagenoeg gelijk (141). 

 

Met ingang van de zomer staat er een digitale donatiezuil in de kerk. Door de beperkte 

openstelling in 2020 zijn de opbrengsten hiervan nog bescheiden te noemen. Daarnaast is er 

een nalatenschapscampagne met de bijbehorende brochure van start gegaan.  

 

Met de belactie die werd opgezet om het wegvallen van de inkomsten van bezoekers en 

verhuur te compenseren is €12.000,- opgehaald. 

 

De gehele financiering van de restauratie van de orgelkas van het Königorgel is een mooi 

voorbeeld van vereende krachten als het gaat om het bijeenbrengen van de benodigde 

financiële middelen. De crowdfundingsactie `We gaan voor goud’ leverde €19.590,- op. Met 

bijdragen van de provincie, de gemeente en van verschillende fondsen werd het benodigde 

bedrag van €158.000,- bijeengebracht. 

 

Van de gemeente Nijmegen ontving de Stichting verschillende bedragen ter ondersteuning 

van een aantal bijzondere initiatieven: € 3000,- in het kader van de subsidieregeling 
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Verleden Verbeeld bestemd voor het toegankelijk maken van de Goriskelder en € 5000,- als 

bijdrage voor de Zaterdagmiddagconcerten.   

 

Voor het projectplan Fase West werd door een motie in de Nijmeegse gemeenteraad de 

motie ‘Stut de Stevens’ unaniem aanvaard en is €300.000,- toegekend.  

 

 

Stichting Stevenskerk Nijmegen,  29 oktober 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J A A R R E K E N I N G

2  0  2 0

van de 

STICHTING STEVENSKERK NIJMEGEN

Nijmegen, 20 oktober 2021
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Toelichting penningmeester op de jaarrekening

Belangrijke gebeurtenis in boekjaar 2020:

Verslaglegging

Het bestuur van de Stichting heeft besloten gebruik te maken van de door de statuten in artikel 9 lid 5 geboden mogelijkheid om de vaststelling van de jaarrekening van de Stichting met 5 maanden te verlengen.

Belangrijke gebeurtenis in boekjaar 2020

Op 31 december 2019 is de Stichting Stevenskerk Nijmegen (KvK 41056554) gefuseerd met de Stichting 

Vrienden van de Stevenskerk Nijmegen KvK 41261384), waarbij de Stichting Stevenskerk Nijmegen de

verkrijgende rechtspersoon is en de Stichting Vrienden van de Stevenskerk Nijmegen de verdwijnende

rechtspersoon. De fusie is effectief vanaf 1 januari 2020.

Door harmonisatie van de waarderingsgrondslagen is sprake van een eenmalig verlies van € 10.512 .

Covid - 19

Het resultaat van het verslagjaar 2020 wordt gekenmerkt door de sterke invloed van Covid-19 op de exploitatie.

Door de overheid is in bepaalde perioden van het jaar een volledige lock-down ingesteld waardoor de Stichting

gedwongen was de Stevenskerk te sluiten. Voor de Stichting betekende dit een omzet teruggang van circa 

60% (ongeveer € 100.000). Doordat de kosten van de Stichting met uitzondering van de kosten die direct 

samenhangen met de verhuur, gewoon doorlopen, is er sprake van een groot exploitatie verlies. Door

de Rijksbijdrage uit de NOW-regeling ad ruim € 40.000 bleef het verlies voor het jaar 2020 beperkt tot

bijna € 23.000.

Algemeen:

Bij de opstelling van de jaarrekening 2020 is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de in de statuten genoemde

doelstellingen van de Stichting. Per categorie van activiteit worden de opbrengsten en de daarbij behorende

kosten bij elkaar genomen. Hierop worden de algemene kosten van de Stichting in mindering gebracht. 

Daarna volgen nog opstellingen van de uitgaven en inkomsten voor projecten en van bijzondere besluiten

van het Bestuur van de Stichting.

Ter vergelijking zijn de cijfers van de begroting 2020 en de werkelijke cijfers over 2019 opgenomen. Sinds 2014

is de Stichting BTW-plichtig.

Om het karakter van de Stichting beter tot uitdrukking te laten komen moet de jaarrekening een weergave zijn

van de financiële gevolgen van de besluiten van het Bestuur van de Stichting. Dit betekent dat er geen uitgaven

voor investeringen in de balans zullen worden opgenomen en geen voorzieningen zullen worden getroffen

ter egalisering van uitgaven, met uitzondering van posten die uitdrukkelijk door het Bestuur als zodanig

zijn aangewezen.

Toelichting per activiteit:

*

*

*

De openstellingen van de kerk worden verzorgd door de vrijwilligers, verenigd in de Stevenskring. Door de lange 

periode van gedwongen sluiting zijn de opbrengsten sterk achter gebleven bij de begroting en bij het voorgaande 

jaar. De kosten van de openstelling bleven door de gedwongen sluiting ruim binnen de begroting.

De kerkdiensten worden verzorgd door de Stadskerk, voorheen het OCP. De opbrengsten voor de Stichting bestaan 

uit de collectes tijdens de diensten en uit een bijdrage van de Stadskerk. Hierop worden met name de kosten van de 

organisten in mindering gebracht.  De exploitatie geeft voor 2020 een tekort.

Door de gedeeltelijke lock-down in het kalenderjaar 2020 zijn de opbrengsten uit de verhuur van de kerk c.q. de 

kapellen sterk teruggevallen. Doordat ook de kosten duidelijk lager waren, was er toch nog sprake van een 

bescheiden positief saldo.
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*

*

*

*

*

* In 2020 zijn de volgende projecten afgerond:

Restauratie Königorgel, vergulding

De totale kosten bedroegen 158.226

Subsidie Provincie Gelderland 88.504

Bijdrage uit Fondsen 27.000

Bijdragen uit crowd-funding en eigen bijdragen 42.722

158.226

Fonds Instandhouding (BRIM)

Eind 2020 liep de subsidieregeling over de periode 2015 tot en met 2020 af.

Over deze periode is ruim € 200.000 aan onderhoudskosten bij de RCE gedeclareerd.

Over dit bedrag is 50% subsidie ontvangen.

De bekende Kerstconcerten konden dit jaar door Covid-19 geen doorgang vinden.

De algemene kosten kerk inzake de exploitatie van het kerkgebouw lagen ondanks Covid-19 in lijn met 

de begroting en het voorafgaande jaar.

De Kosterij (het pand Kerkboog 2) wordt zowel gebruikt als kantoorruimte voor de staf, als 

vergaderruimte en wordt gedeeltelijk verhuurd. 

De kosten van de Stichting zelf zijn ten opzichte van 2019 beperkt gedaald door vooral een 

nagekomen bate.

Aan de Fondsenwerving is in 2020 veel aandacht besteed, welke geresulteerd heeft in een duidelijk 

stijging van de netto opbrengst.
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Balans per 31 december 2020 2019

A C T I V A

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Stevenskerk, St Stevenskerkhof 62 1 1

Kosterij, Kerkboog 2 1 1

Inventaris Kerk 1 1

Inventaris Kosterij 1 1

Overige materiele vaste activa 2 2

6 6

Vlottende activa

Voorraden

Artikelen ter verkoop in winkel 5.457 1.049

Handelsvoorraad 200 1.217

Voorraad catering 50 50

5.707 2.316

Vorderingen op korte termijn

Debiteuren 11.536 32.817

Belastingdienst, omzetbelasting 18.328 5.813

Overige vorderingen 51.014 66.402

80.878 105.032

Liquide middelen

Kassaldi 325 736

Banktegoeden 498.142 366.584

498.467 367.320

TOTAAL ACTIVA 585.058 474.674
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Balans per 31 december 2020 2019

P A S S I V A

Eigen vermogen 30.498 53.425

Voorzieningen:

Fonds Omarm Stevenskerk 7.659 5.209

Fonds Verzekeringen Eigen Risico 12.699 3.463

Fonds Stevensconcerten 9.946 10.000

Fonds Instandhouding (BRIM) 0 69.805

Fonds Restauratie dakvlakken/glas-in-lood ramen 0 0

Fonds Restauratie Königorgel, basis 0 0

Fonds Restauratie Königorgel, vergulding 0 22

Fonds Vernieuwing Verlichting 0 0

Fonds overige (kleine) projecten -30.104 -9.426

200 79.073

Schulden lange termijn:

Lening Generale Fin. Raad 16.336 16.336

Lening Gemeente Nijmegen 17.853 23.845

34.189 40.181

Schulden korte termijn:

Crediteuren 3.756 13.273

Overige kortlopende schulden 516.415 288.722

520.171 301.995

TOTAAL PASSIVA 585.058 474.674
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E x p l o i t a t i e r e k e n i n g

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

Exploitatie Stevenskerk

Openstellingen 10.692 25.500 33.677

Kerkdiensten -1.904 650 2.703

Verhuur kerk/kapellen 16.901 88.250 77.551

Stevensconcerten 0 4.000 4.494

Algemene kosten kerk -59.870 -69.500 -59.914

Totaal Stevenskerk -34.181 48.900 58.511

Exploitatie Kosterij 2.402 1.300 1.915

Stichting algemeen -24.180 -81.700 -59.043

Totaal Exploitatie -55.959 -31.500 1.383

Eigenaarslasten kerkgebouw -47.345 -53.350 -35.155

-103.304 -84.850 -33.772

Fondsenwerving Vrienden en Steveniers 137.973 104.000 99.542

Normale exploitatie 34.669 19.150 65.770

Speciale Projecten -57.596 -49.725 -98.436

Totaal Stichting -22.927 -30.575 -32.666
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Specificaties Balans per 31 december (1)

2020 2019

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met

daarop stelselmatig toegepaste afschrijvingen. Gebouwen en inventaris waarvoor objectief

geen waarde kan worden vastgesteld, zijn p.m. gewaardeerd.

Stand 31 december voorgaand jaar 6 6

Investeringen 0 0

Afschrijvingen 0 0

Stand 31 december lopend jaar 6 6

Voorraden

De voorraden betreffen de artikelen in de winkel ten behoeve van de verkoop aan bezoekers, de 

resterende voorraad Stevensbier en de artikelen voor de catering.

Deze voorraden zijn tegen kostprijs opgenomen.

Vorderingen op korte termijn

De vorderingen op korte termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van nood-

zakelijk geachte voorziening voor oninbaarheid.

Debiteuren

Verhuur kerk en kapellen 11.536 29.556

Nog te factureren 0 3.261

11.536 32.817

Overige vorderingen

Gelden onderweg 7.227 11.863

Nog te ontvangen subsidies 39.698 32.930

Overige vorderingen 4.089 21.609

51.014 66.402

De nog te ontvangen subsidies betreffen projecten die reeds geheel of gedeeltelijk zijn

afgerond, doch waarvan de afrekening op balansdatum nog niet was opgesteld en/of nog niet 

opgesteld kon worden.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kassaldi

Stevenskring 80 88

Vrienden 0 82

Kosterij 245 566

325 736
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Specificaties Balans per 31 december (2)

2020 2019

Banktegoeden

Rabo Bank (.944), bestuursrekening 19.676 47.806

Rabo Bank (.188), spaarrek. BRIM/Orgel 4 43.555

Rabo Bank (.196), spaarrek. Grote Projecten 341.088 200.000

Rabobank, Stevenskring 4.474 0

Rabobank, Stevensconcerten 17.022 22.807

Rabobank (.678) Vrienden 96.297 46.143

Rabobank (.658) spaarrek. Vrienden 6.011 0

ABN-AMRO (.050), bestuursrekening 4.687 300

ABN-AMRO (.279), Omarm Stevenskerk 8.883 2.033

ABN-AMRO (.435), Stevenskring 0 3.940

498.142 366.584

Eigen vermogen

Stand 31 december 2019 Stichting Stevenskerk 37.827

Stand 31 december 2019 Stichting Vrienden 58.776

96.603

Verlies door harmonisatie waarderingregels -10.512

Stand 31 december voorgaand jaar 53.425 86.091

Resultaat boekjaar -22.927 -32.666

Stand 31 december lopend jaar 30.498 53.425

Voorzieningen

Fonds Omarm Stevenskerk

In 2012 is in Nijmegen een publiciteitsactie gestart om extra middelen te verkrijgen voor de

exploitatie van de Stevenskerk. Voorlopig worden de beschikbaar gekomen middelen aangewend

ter dekking van de lopende kosten voor bijzondere projecten.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 5.209 9.169

Ontvangen giften onder "Omarm Stevenskerk" 2.450 1.040

Uitgaven ten laste van het fonds 0 -5.000

Saldo 31 december lopend jaar 7.659 5.209

Fonds Verzekeringen Eigen Risico

In 2019 heeft het bestuur het besluit genomen om het eigen risico op de verzekering van de kerk te

verhogen van € 1.500 naar € 25.000. De jaarlijkse besparing op de premie wordt gereserveerd tot

een fonds van € 25.000 is gerealiseerd.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 3.463 0

Besparing op verzekeringspremie 9.236 3.463

Uitgaven ten laste van het fonds 0 0

Saldo 31 december lopend jaar 12.699 3.463
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Specificaties Balans per 31 december (3)

2020 2019

Fonds Stevensconcerten

Voorziening ter voorfinanciering en/of borg voor toekomstige concerten van vooral Engelse

Cathedral en/of College Choirs. In 2012 is besloten voor onbepaalde tijd het organiseren van deze

concerten te continueren. Het maximum voor dit fonds is bepaald op € 10.000.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 10.000 10.000

Negatief (positief) saldo exploitatie -54 0

Saldo 31 december lopend jaar 9.946 10.000

Fonds Instandhouding (BRIM)

Met ingang van 2015 is voor een periode van 6 jaar door de RCE een subsidie toegezegd van 50% voor

het instand houden van het Cultureel Erfgoed Stevenskerk. De ontvangen gelden worden gereserveerd

en vanuit de exploitatie verdubbeld. De werkelijke uitgaven inzake instandhouding worden op het

fonds in mindering gebracht. Ultimo 2020 is de periode van 6 jaar afgerekend met de RCE.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 69.805 88.229

Ontvangen subsidie plus eigen bijdrage 36.712 51.396

Uitgaven inzake instandhouding -106.517 -69.820

Saldo 31 december lopend jaar 0 69.805

Fonds Restauratie dakvlakken/glas-in-lood ramen

In 2018 is door het Ministerie OC&W een subsidie toegezegd van 70% van de kosten voor het 

vervangen van de leibedekking van de daken en het restaureren van de glas-in-lood ramen. De 

totale subsidie bedraagt € 2.115.931 en wordt in 10 termijnen betaald.

In 2019 is Fase 1A van het project afgerond

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 0 135.519

Ontvangen subsidies 0 154.735

Uitgaven 0 -290.254

Gereedmelden fase 1A 0 0

Saldo 31 december lopend jaar 0 0

Fonds Restauratie Königorgel, basis

In 2013 is een actie gestart om geld beschikbaar te krijgen voor de noodzakelijke restauratie van de 

front orgelpijpen van het Königorgel. Inmiddels is het doel gewijzigd in algemene restauratie van de

orgels. De eerste fase van de restauratie van het Königorgel is in 2019 afgerond

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 0 83.178

Ontvangen subsidies / giften 0 67.965

Uitgaven 0 -151.143

Gereedmelden project 0 0

Saldo 31 december lopend jaar 0 0

Fonds Restauratie Königorgel, vergulding

Door het bestuur is in 2019 het besluit genomen om ook de tweede fase van de restauratie van het

Königorgel, te weten het vergulden, ter hand te nemen.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 22 0

Ontvangen giften 157.851 375

Uitgaven -157.873 -353

Saldo 31 december lopend jaar 0 22
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Specificaties Balans per 31 december (4)

2020 2019

Fonds Vernieuwing Verlichting (incl. extra's)

In 2017 zijn acties gestart om geld beschikbaar te krijgen voor vernieuwing van de verlichting.

In 2019 is het project verlichting afgerond.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 0 -23.879

Ontvangen subsidies / giften 0 145.631

Uitgaven 0 -150.619

Gereedmelden project ( ten laste van exploitatie) 0 28.867

Saldo 31 december lopend jaar 0 0

Schulden lange termijn

Lening Generale Fin. Raad

Het restant ad Eur 16.336,09 (Hfl 36.000,00) van de oorspronkelijke lening moet

worden afgelost in 10 jaarlijkse termijnen met ingang van 1997, tenzij de Stichting

schulden heeft. De lening is renteloos.

In 2020 is de lening evenals in 1998 t/m 2019 ongewijzigd gebleven

Lening Gemeente Nijmegen

Door de gemeente Nijmegen is een lening van maximaal Eur 100.000 toegezegd ter

voorfinanciering van de kosten van fondsenwerving. In 2013 is in 3 termijnen een bedrag

van Eur 57.250 ontvangen. De rente bedraagt 3%.

De lening moet over een periode van 10 jaar op basis van annuïteiten worden terugbetaald.

De aflossingsverplichting voor 2021 bedraagt Eur 6,179 .

Schulden korte termijn

Crediteuren

Betaalde facturen in 2021 over het jaar 2020 3.756 13.273

Overige kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies 482.409 233.516

Belastingdienst, loonheffing 20.195 8.775

Gas, water, electra 5.652 7.137

Rente lening Gemeente Nijmegen 700 1.200

Stevensconcerten 0 4.781

Ontvangen schenking t.b.v. Stevenskring 2.342 2.342

Garantietermijnen op afgesloten projecten 0 16.858

Overige posten 5.117 14.113

516.415 288.722

Tegenover de vooruitontvangen subsidies van de RCE staat een investeringsverplichting

van circa € 560.000 .
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Specificaties Exploitatierekening (1)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

EXPLOITATIE STEVENSKERK

Openstellingen

Opbrengsten:

Donatiezuil 12.667 30.000 22.311

Betalende bezoekers 0 0 20.832

Rondleidingen 518 1.500 2.414

Catering 116 1.500 589

Winkelverkopen 664 2.000 5.442

Overige opbrengsten 0 0 25

13.965 35.000 51.613

Kosten:

Inkopen catering 903 2.000 4.772

Inkopen winkel 178 1.000 83

Kosten vrijwilligers 471 3.000 6.502

Bestuurskosten Stevenskring 218 1.500 184

Kosten openstelling 1.224 500 5.353

Overige kosten 279 1.500 1.042

3.273 9.500 17.936

Saldo exploitatie 10.692 25.500 33.677

Kerkdiensten

Opbrengsten:

Collectes 4.862 12.000 11.928

Opbrengst stiltekapel + bijdrage Stadskerk 2.555 1.000 1.936

7.417 13.000 13.864

Kosten:

Salarissen organisten 4.038 6.200 4.760

Sociale lasten organisten 3.014 3.200 2.961

Overige kosten organisten 319 700 343

Vergoeding kosters 750 750 750

Kosten erediensten 1.200 1.500 2.347

9.321 12.350 11.161

Saldo exploitatie -1.904 650 2.703

Verhuur kerk/kapellen

Opbrengsten:

Verhuur Kerk/Kapellen 25.934 87.000 79.474

Verhuur materiaal 1.918 13.000 14.268

Eigen projecten 4.573 3.000 9.177

Subsidie gemeente 3.750 5.000 5.000

Doorberekende kosten 10.927 25.000 29.447

47.102 133.000 137.366
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Specificaties Exploitatierekening (2)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

Kosten:

Aandeel personeelskosten staf 18.935 20.900 22.376

Aandeel kosten huismeesters 1.500 3.350 2.500

Kosten eigen projecten 8.426 3.000 4258

Bloemversieringen 0 500 889

Huur materiaal 449 5.000 5.771

Overige kosten verhuur 891 12.000 24.021

30.201 44.750 59.815

Saldo exploitatie 16.901 88.250 77.551

Stevensconcerten

Opbrengsten:

Kaartverkoop 0 15.000 15.745

tekort t.l.v. fonds Stevensconcerten 54 0 0

54 15.000 15.745

Kosten:

Huur kerk 0 3.500 3.430

Vergoeding koren 0 5.000 4.245

Overige kosten 54 2.500 3.576

54 11.000 11.251

Saldo exploitatie 0 4.000 4.494

Algemene kosten kerk

Gas kerk 26.342 30.000 30.981

Electra kerk 7.576 13.000 10.850

Water kerk 150 300 187

Restitutie energiebelasting -12.002 -8.000 -9.973

Kleine inventaris kerk 50 1.000 590

Grote inventaris kerk 0 0 0

Belastingen/heffingen kerk 165 200 162

Personeelskosten beheerder 22.091 20.800 17.900

Schoonmaak/reiniging kerk 12.401 9.000 8.152

Vergoeding huismeesters 2.600 2.200 4.550

Overige kosten kerkgebouw 497 1.000 1.515

Totaal kosten 59.870 69.500 64.914

Bijdrage uit Fonds Omarm Stevenskerk 0 0 5.000

Saldo algemene kosten kerk -59.870 -69.500 -59.914
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Specificaties Exploitatierekening (3)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

EXPLOITATIE KOSTERIJ

Opbrengsten:

Verhuur 5.279 5.300 5.142

5.279 5.300 5.142

Kosten:

Gas / Elektra kosterij 830 1.200 986

Restitutie energiebelasting -494 0 0

Water kosterij 211 300 213

Klein onderhoud kosterij 716 500 332

Belastingen/heffingen kosterij 1.299 1.400 1.301

Schoonmaak/reiniging kosterij 0 100 0

Verzekeringen kosterij 315 500 395

2.877 4.000 3.227

Saldo exploitatie 2.402 1.300 1.915

STICHTING ALGEMEEN

Opbrengsten:

Bijdragen Corona 41.482 0 0

Giften algemeen 2.084 1.000 25.522

Opbrengsten algemeen 13 0 0

Rente bankrekeningen 14 0 3

43.593 1.000 25.525

Kosten:

Bestuurskosten 83 1.000 421

Reis- en verblijfkosten 386 500 254

Advieskosten bestuur 0 500 2.304

Representatiekosten 1.313 2.000 1.009

Salarissen staf 61.768 80.000 77.822

Sociale lasten staf 40.224 36.000 36.038

Overige kosten staf (incl. inhuur) 11.156 4.000 4.186

Doorbelaste kosten staf -57.743 -67.300 -55.386

Lidmaatschappen 486 500 434

Documentatie, druk- en kopieerkosten 609 300 125

Board with Church 524 0 344

Publiciteit, voorlichting 4.972 5.000 4.095

Kantoorbenodigdheden 2.075 2.000 1.841

Telefoon, internet, kabel 2.348 3.000 2.992

Porti, vracht 241 200 237

Administratiekosten 4.112 5.000 3.262

Overige verzekeringen 1.536 2.200 1.714

Huishoudelijke kosten 151 300 63

Niet aftrekbare omzetbelasting 2.977 3.000 0

Transporteren 77.218 78.200 81.755
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Specificaties Exploitatierekening (4)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

STICHTING ALGEMEEN

Transport 77.218 78.200 81.755

Nagekomen resultaten voorgaand boekjaar -14.230 2.000 302

Overige bestuurskosten 3.521 500 642

Rente, kosten bank 1.264 2.000 1.869

67.773 82.700 84.568

Saldo Stichting algemeen -24.180 -81.700 -59.043

Vaste Onderhoudskosten Kerk

Verzekeringen kerk 25.714 21.000 20.919

Reservering volgens BRIM 29.594 36.700 20.783

Onderhoud installaties kerk 5.680 6.000 4.573

Onderhoudsabonnementen 3.712 5.000 4.658

Onderhoud orgels (netto) 1.001 3.000 2.578

Totaal kosten 65.701 71.700 53.511

Bijdrage Nationaal restauratiefonds 18.356 18.350 18.356

Saldo eigenaarslasten -47.345 -53.350 -35.155

Fondsenwerving Vrienden en Steveniers

Opbrengsten:

Vrienden 111.678 94.000 92.099

Steveniers 55.457 58.000 58.970

Overige 6.198 0 1.455

173.333 152.000 152.524

Kosten:

Administratiekosten 10.011 10.000 12.312

Kosten Fondsenwerving 25.349 38.000 40.670

35.360 48.000 52.982

Saldo Fondsenwerving 137.973 104.000 99.542
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Specificaties Exploitatierekening (5)

Werkelijk Begroting Werkelijk

2020 2020 2019

SPECIALE PROJECTEN

Project Fondsenwerving

Kosten 57.596 79.725 61.187

Dekkingen 0 30.000 0

Saldo -57.596 -49.725 -61.187

Grote projecten

Uitgaven 0 0 862.166

Dekkingen 0 0 824.917

Saldo 0 0 -37.249

Totaal speciale projecten -57.596 -49.725 -98.436
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STICHTING STEVENSKERK, NIJMEGEN Bijlage 1

Specificaties Balans per 31 december 2018

Aanschaf- Aanschaf- Restwaarde Afschrijvings Cumulatieve BoekwaardeAanschaffingen Afschrijving Boekwaarde

VASTE ACTIVA waarde datum % afschrijvingen 31-12-2012 2013 2013 31-12-2013

t/m/ 2012

Stevenskerk:

Gebouw P.M. 1,00 1,00 1,00

Totaal Stevenskerk 1,00 1,00

Kosterij, Kerkboog 2:

Gebouw P.M. 1,00 1,00 1,00

Totaal Kosterij 1,00 1,00

Inventaris Stevenskerk:

Inventaris, niet nader gespecificeerd P.M. 1,00 1,00 1,00

Totaal inventaris kerk 1,00 1,00

Inventaris Kosterij:

Meubilair, niet nader gespecificeerd P.M. 1,00 1,00 1,00

Totaal inventaris Kosterij 1,00 1,00

Inventaris Stevenskring:

Inventaris winkel P.M. 1,00 215,00 214,00 1,00

Inventaris keuken P.M. 142,00 142,00 0,00

Inventaris openstelling P.M. 184,00 184,00 0,00

Totaal Inventaris Stevenskring 541,00 0,00 540,00 1,00

Overige materiele vaste activa:

Activa, niet ander gespecificeerd P.M. 1,00 1,00 1,00

Totaal overige vaste activa 1,00 1,00

Totaal vaste activa 546,00 0,00 540,00 6,00



Beeldverslag activiteiten 2020

Foto: Flip Franssen



januari:
Nieuwjaarsbijeenkomst 
vrijwilligers



januari-mei:
vergulding en beschildering 
Königorgel



februari: 
concert Meesters & 
Gezellen 



maart:
Lockdown Foto: Patrick van Bree



juni:
Stevenskerk revisited: 
orgelconcerten & 
kerkdiensten

Foto: Marlies Smits



juli:
open voor publiek 
met mondkapje



juli: 
tentoonstelling Das große 
Glück door Uwe Poth en 
Galerie Door



augustus:
Orgelzomer, Zaterdagmiddag 
in de Stevens, Sint 
Stevenssessies & feestelijke 
middag rond Königorgel



augustus:
Componisten in oorlogstijd, 
opening met Jan Terlouw



september:
tentoonstelling ‘Adult 
Alternative’



september:
Overzichtstentoonstelling 
Sven Hoekstra



oktober:
tentoonstelling Henk Braam 
en Frank Lodder: ‘Corona 
2020. Alles is Veranderd.’



december:
livestream Van Lymborch 
draait door



december: livestream 
Wereldlichtjesdag



Foto: Flip Franssen


