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Stichting Stevenskerk Nijmegen 
Bestuursverslag 2021 
 
1. Inleiding 

 
Net als 2020 was 2021 een coronajaar. Hierdoor was de Stevenskerk wederom lange tijd 
gesloten. Pas op 4 juni, in plaats van 1 april, ging de kerk weer open voor publiek en 
langzaamaan kwamen de programmering en verhuur op gang. In de periode van 19 tot en 
met 31 december 2021, in gewone jaren dé periode met de meeste bezoekers, was er ook 
geen openstelling wegens corona. 
 
Helaas was 2021 het tweede jaar op een rij met weinig evenementen en verhuringen. Ook 
jaarlijks geplande evenementen moesten worden geannuleerd. Hierdoor is  een 
belangrijke bron van inkomsten voor de stichting opnieuw weggevallen.  
Door de verschillende maatregelen van de overheid en de vaste inkomsten vanuit onze 
donateurs wist de stichting het verlies van inkomsten uit de exploitatie op te vangen en is 
het jaar met een licht positief resultaat afgesloten.  
Met de ervaringen uit het vorige jaar lijkt het verstandig in toenemende mate in te zetten 
op de verwerving van meer donateurs voor extra inkomsten.   
 

De bezoekersaantallen vielen hoger uit dan in 2020, namelijk ruim 77.000, met een 
uitschieter in de maand augustus van ruim 22.000 bezoekers.  
 
2021 stond ook in het teken van verdere ontwikkeling van en voorbereidingen voor het 
project Fase West, onderdeel van het Masterplan. Ten aanzien van de daarin opgenomen 
thema’s restauratie, toegankelijkheid en verduurzaming zijn dat jaar, nadat de 
omgevingsvergunning was verleend, daarvoor de subsidieaanvragen bij de RCE en de 
provincie ingediend. Eind 2021 is door de provincie de subsidie toegekend en begin 2022 
door de RCE. 
In 2021 is er door de stichting een sponsorbijdrage aangevraagd bij de Vriendenloterij.  
Het bijeenbrengen van de benodigde middelen voor de projecten uit het Masterplan, die 
naar verwachting voorjaar 2022 zullen starten, blijft de aandacht van de stichting vragen.  
 
Het ontwikkelen van de plannen voor het jubileumjaar (750 jaar Stevenskerk) in 2022 zijn 
door de jubileumcommissie in het najaar van 2021 gestart en zullen doorlopen tot 
voorjaar 2022. De  aftrap van het jubileumjaar zal 7 september 2022 zijn en op 7 
september 2023 zal het jubileumjaar worden afgesloten.  
 

De stichting zal ook na dit verslagjaar blijven werken 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 2022.   

Een uitdaging voor 2022 is om de exploitatie binnen de begroting gerealiseerd te krijgen. 
Hopelijk zal corona geen roet meer in het eten gooien.  
 

30 juni 2022 

 

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 de 

exploitatie. 

 

Samenstelling bestuur met vermelding van de portefeuilles: 

• 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 eigen portefeuilles en werken vanuit een jaarplan waarin 

realistische en haalbare doelen (projecten) zijn geformuleerd. In dit jaarplan is het 

volgende 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 
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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.  

Op dit moment wordt er gewerkt aan een beleidsplan waarin onder meer 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 ook in 2021 een grote impact gehad op werkzaamheden binnen de 

organisatie. Met de sluiting van de kerk vanaf half december 2020 en de annulering van 

vrijwel alle evenementen in deze periode vielen er veel werkzaamheden ten behoeve 

daarvan uit.  De planning voor 2021 moest volledig worden herzien. Verder is er hard 

gewerkt aan de nieuwe huisstijl en de nieuwe website. 

Gelukkig was het bureau weer op volle sterkte. De dagelijkse leiding bleef in handen van 

directeur Heleen Wijgers. Het bureau werd bijgestaan door Saskia Brakenhoff (marketing 

en communicatie) en Marcelle Stoffel (fondsenwerving). 

Vanwege de behoefte aan betere communicatie van de bestuursleden onderling als 

gevolg van de vele projecten die er spelen heeft het bestuur besloten te gaan werken 

met een digitale workspace. De implementatie ervan is bijna afgerond.  

 

Vrijwilligers 

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

een afdeling die onder het bestuur van de stichting valt.  

Door de introductie van het vaccinatieprogramma van de overheid was het mogelijk om 

meer vrijwilligers in te zetten zodra de Stevenskerk weer open mocht voor publiek. In 

2021 bleef het aantal redelijk op peil, zo’n 75 .  
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Exploitatie & programmering 

Door het grotendeels wegvallen van de inkomsten van de openstelling en van de verhuur 

(in vergelijk met de pre-coronajaren) werd het voor de Stevenskerk opnieuw een 

financieel lastig jaar. Bij de afsluiting ervan bleek het exploitatieverlies wederom 

substantieel. Door de rijksbijdragen in het kader van NOW en TVL was er toch een 

bescheiden positief resultaat voor 2021.  

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. Grotere evenementen en 

publiekstrekkers zoals de Stevenskerk Liveconcerten werden uitgesteld of in verkleinde 

vorm uitgevoerd. Ook dit jaar werden de Nijmeegse Winterweken afgelast, slechts één 

dag na de opening ervan op 18 december!   

Toch zijn er ruim 77.000 bezoekers over de drempel geweest in 2021. Het moge duidelijk 

zijn dat de inkomsten van de bezoekers navenant zijn gedaald evenals de huurinkomsten 

Voor een verdere toelichting op het exploitatieverlies zie Jaarrekening 2021.  

Gelukkig kon er na de opheffing van de beperkingen begin juni ’21 weer veel in de 

Stevenskerk. Er waren verschillende bijzondere exposities te zien zoals van Uwe Poth 

`Eine schöne Kirchen’ en de 3 grote kunstinstallaties in het kader van het festival 

Suffering Matters. De concertzomerreeks van de orgelkring vond doorgang evenals 

enkele Stevenskerk Live-concerten. In oktober vierde de Radboud Universiteit haar 

jaarlijkse Dies en vond er een uitgestelde lezingdoor astrofysicus Heino Falcke plaats, 

georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut.   

 

4. Projecten  

 

Projectplan Fase West 

2021 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. In januari 2021 werd een totaal nieuw bouwkundig 

ontwerp dat het westelijke gedeelte van de kerk een open uitstraling geeft waarmee de 

kerk haar oorspronkelijke grandeur weer terugkrijgt.  

Het bestuur heeft zich samen met Van Hoogevest Architecten vastgebeten in een aantal 

lastige klussen waaronder de aanvraag van de omgevingsvergunning ten behoeve van 

Fase West. Uiteindelijk werd deze op 7 oktober verleend waardoor de aanvraag bij de 

provincie nog binnen de gestelde termijn konden worden gedaan.  

Aan Bureau Ars Longa uit Amsterdam werd de opdracht gegeven een schetsontwerp te 

maken ten behoeve van een nieuwe publiekspresentatie. Via onze orgeladviseur werd 
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voor het Clerinxorgel uit de Noorderkapel een nieuwe passende bestemming gevonden, 

namelijk de H. Nicolaaskerk te Heythuysen. 

Het bestuur besloot in het najaar een aanbestedingsprocedure op te starten ten behoeve 

van het projectplan Fase West. Deze aanbesteding is naar volle tevredenheid afgerond. 

Helaas werd de stichting voor het tweede jaar op rij geconfronteerd met een afwijzing 

van het 6-jarige onderhoudsplan in het kader van de SIM-regeling.  

 

Nieuw logo, nieuwe huisstijl & nieuwe website 

Onder de enthousiaste leiding van bestuurslid Jacqueline Fackeldey werd in het voorjaar 

een nieuwe logo gelanceerd dat meer aansluit bij de uitgangspunten en doelstellingen 

van Stichting Stevenskerk. Met name de nieuwe slogan: `hart van de stad’ past veel beter 

bij de huidige positie van de Stevenskerk in de stad. De komende jaren wordt de huisstijl 

verder ontwikkeld in de verschillende marketing-en communicatiemiddelen, zoals 

briefpapier, advertenties, etc.  

Ook werd een geheel nieuwe, gebruiksvriendelijke en frisse website ontworpen, deze 

werd in juli in gebruik genomen.  

 

Jubileumjaar 2022/2023 

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

jubileumcommissie opgericht die zelf plannen maakt, plannen van derden inventariseert 

en voor de benodigde financiering zorgt. Door de verlate start van het bouwbegin van 

Fase West is besloten het jubileumjaar te laten lopen van 7 september 2022 tot en met 7 

september 2023.*  Middels bijdragen van de gemeente is het programma verder 

ontwikkeld tot een breed publieksfeest.   

*Op 7 september 1272 wijdde Albertus Magnus de Stevenskerk aan Maria en Stephanus. 

 

5. Fondsenwerving 

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

de organisatie steunen en overeind houden. Door het wegvallen van de straatwerving 

voor het tweede jaar op rij, daalde het aantal Vrienden tot ca 1800. Het aantal Steveniers 

daalde ook licht. Het is voortdurend aandachtspunt voor de stichting om het aantal 

donateurs op peil te houden. 

2021 stond in het teken van het sluitend krijgen van de dekking van de oplopende kosten 

(van € 1.900.000 naar € 3.207.675) voor project Fase West. Door de tussentijds gestegen 

kosten van bouwmaterialen en arbeidsuren kwam de begroting telkens hoger uit.  

De stichting ontving voor Fase West van de RCE een bijdrage van 1.614.720,-. Van Stichting 

Volksbelang van 1895 ontving de stichting € 300.000,-. De Gemeente droeg € 334.250 bij 

middels de motie `Stut de Stevens’ waarmee bij Nationaal Restauratie Fonds een lening 

kon worden afgesloten van € 300.000. Van de Provincie ontving de stichting  

€ 500.000,-. Verder werd er een aanvraag gedaan bij de Vriendenloterij ten behoeve van 

de publiekspresentatie van € 200.000,- . Deze werd begin 2022 gehonoreerd. 
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De stichting heeft voorts in 2021 meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente 

Nijmegen over structurele financiële ondersteuning ten behoeve van het uitbreiden van 

de organisatie. Op het moment van uitbrengen van dit verslag is het nog niet duidelijk 

welk bedrag de stichting tegemoet kan zien. 

 

Stichting Stevenskerk Nijmegen, 30 juni 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stichting Stevenskerk Nijmegen

C  O  N  C  E  P   T

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

2  0  2 1

van de 

STICHTING STEVENSKERK NIJMEGEN

Nijmegen, 16\ mei 2022



Stichting Stevenskerk Nijmegen

Toelichting penningmeester op de jaarrekening

Belangrijke gebeurtenis in boekjaar 2021:

Covid - 19

Het resultaat van het verslagjaar 2021 wordt net als het resultaat over 2020 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 in 2021 van circa 

40% ten opzichte van 2019.

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 Rijksbijdragen in het kader van NOW en TVL ad

bijna € 70.000 was er voor 2021 sprake van een bescheiden positief resultaat van ruim € 10.000.

Algemeen:

Bij de opstelling van de jaarrekening 2021 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 2021 en de werkelijke cijfers over 2020 opgenomen. Waar nodig zijn 

de cijfers over 2020 ten behoeve van de vergelijkbaar heid gehergroepeerd.

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 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 2021 een tekort.

Door de gedeeltelijke lock-down in het kalenderjaar 2021 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.

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

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 de opbrengsten 

in het jaar 2019. De kosten van de openstelling bleven door de gedwongen sluiting ruim binnen de begroting.



Stichting Stevenskerk Nijmegen

*

*

* In 2021 is er extra geld uitgegeven voor o.a. nieuwe huisstyle.

Belangrijke gebeurtenis na balansdatum

In maart 2022 heeft het bestuur besloten het project Fase West als onderdeel van het Masterplan ter

hand te nemen, nadat de financiering van dit plan was gerealiseerd. De totale restauratiekosten 

Doordat de kosten van de Stichting met uitzondering van de kosten die direct samenhangen met de verhuur, gewoon bedragen circa € 3,0 mio.

Ter vergelijking zijn de cijfers van de begroting 2021 en de werkelijke cijfers over 2020 opgenomen. Waar nodig zijn 

De kosten van de Stichting zelf zijn ten opzichte van 2020 beperkt gestegen door vooral hogere 

personeelskosten door het wegvallen van ziekengeld.

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

Aan de Fondsenwerving is in 2021 geen aandacht besteed, wat geresulteerd heeft in een kleine 

stijging van de netto opbrengst.
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Balans per 31 december 2021 2020

A C T I V A

Vaste Activa

Materiële vaste activa

In maart 2022 heeft het bestuur besloten het project Fase West als onderdeel van het Masterplan ter Stevenskerk, St Stevenskerkhof 62, Nijmegen 1 1

Kosterij, Kerkboog 2, Nijmegen 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 5.132 5.457

Handelsvoorraad 0 200

Voorraad catering 50 50

5.182 5.707

Vorderingen op korte termijn

Debiteuren 14.904 11.536

Belastingdienst, omzetbelasting 19.932 18.328

Overige vorderingen 68.446 51.014

103.282 80.878

Liquide middelen

Kassaldi 607 325

Banktegoeden 544.348 498.142

544.955 498.467

TOTAAL ACTIVA 653.425 585.058

0



Stichting Stevenskerk Nijmegen

Balans per 31 december 2021 2020

P A S S I V A

Eigen vermogen 41.447 30.498

Voorzieningen:

Fonds Omarm Stevenskerk 9.415 7.659

Fonds Verzekeringen Eigen Risico 20.730 12.699

Fonds Stevensconcerten 9.815 9.946

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

Fonds Project Fase West -145.750 0

Fonds overige (kleine) projecten -18.000 -30.104

-123.790 200

Schulden lange termijn:

Lening Generale Fin. Raad 16.336 16.336

Lening Gemeente Nijmegen 11.674 17.853

28.010 34.189

Schulden korte termijn:

Crediteuren 7.347 3.756

Overige kortlopende schulden 700.411 516.415

707.758 520.171

TOTAAL PASSIVA 653.425 585.058
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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

2021 2021 2020

Exploitatie Stevenskerk

Openstellingen 14.266 22.000 10.692

Kerkdiensten -3.219 -5.350 -1.904

Verhuur kerk/kapellen 34.580 65.500 35.836

Stevensconcerten 0 3.000 0

Algemene kosten kerk -57.360 -47.550 -59.870

Totaal Stevenskerk -11.733 37.600 -15.246

Exploitatie Kosterij 1.920 1.600 2.402

Stichting algemeen -71.925 -148.800 -81.923

Totaal Exploitatie -81.738 -109.600 -94.767

Eigenaarslasten kerkgebouw -30.041 -40.000 -47.345

-111.779 -149.600 -142.112

Fondsenwerving Vrienden en Steveniers 151.673 149.500 137.973

Normale exploitatie 39.894 -100 -4.139

Speciale Projecten -28.944 -21.100 -18.788

Totaal Stichting 10.950 -21.200 -22.927
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Specificaties Balans per 31 december (1)

2021 2020

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 13.223 11.536

Nog te factureren 1.681 0

14.904 11.536

Overige vorderingen

Gelden onderweg 17.074 7.227

Nog te ontvangen subsidies 45.660 39.698

Overige vorderingen 5.712 4.089

68.446 51.014

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 80

Kosterij 527 245

607 325
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Specificaties Balans per 31 december (2)

2021 2020

Banktegoeden

Rabo Bank (.944), bestuursrekening 53.382 19.676

Rabo Bank (.188), spaarrek. BRIM/Orgel 0 4

Rabo Bank (.196), spaarrek. Grote Projecten 400.000 341.088

Rabobank, Stevenskring 3.988 4.474

Rabobank, Stevensconcerten 10.001 17.022

Rabobank (.678) Vrienden 49.641 96.297

Rabobank (.658) spaarrek. Vrienden 0 6.011

ABN-AMRO (.050), bestuursrekening 15.202 4.687

ABN-AMRO (.279), Omarm Stevenskerk 12.134 8.883

544.348 498.142

Eigen vermogen

Stand 31 december voorgaand jaar 30.498 53.425

Resultaat boekjaar 10.949 -22.927

Stand 31 december lopend jaar 41.447 30.498

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 7.659 5.209

Ontvangen giften onder "Omarm Stevenskerk" 2.023 2.450

Uitgaven ten laste van het fonds -267 0

Saldo 31 december lopend jaar 9.415 7.659

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 12.699 3.463

Besparing op verzekeringspremie 0 9.236

Uitgaven ten laste van het fonds 8.031 0

Saldo 31 december lopend jaar 20.730 12.699

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 9.946 10.000

Negatief (positief) saldo exploitatie -131 -54

Saldo 31 december lopend jaar 9.815 9.946
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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 2020 en 2021 hebben geen activiteiten plaatsgevonden. 

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 Masterplan fase West

Door het bestuur is in 2021 het besluit genomen om te starten met de voorbereiding van Fase West van

het masterplan. Inmiddels is in maart 2022 de beslissing genomen om het project in uitvoering te nemen.

Saldo 31 december voorgaand boekjaar 0 0

Ontvangen subsidie 33.425 0

Uitgaven -179.175 0

Saldo 31 december lopend jaar -145.750 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 2022 bedraagt Eur 6.364.

Schulden korte termijn

Crediteuren

Betaalde facturen in 2022 over het jaar 2021 7.347 3.756
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Overige kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies 676.128 482.409

Belastingdienst, loonheffing 8.441 20.195

Gas, water, electra 5.683 5.652

Rente lening Gemeente Nijmegen 700 700

Ontvangen schenking t.b.v. Stevenskring 2.342 2.342

Overige posten 7.117 5.117

700.411 516.415

Tegenover de vooruitontvangen subsidies van de RCE staat een investeringsverplichting

van circa € 777.000 .
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EXPLOITATIE STEVENSKERK

Openstellingen

Opbrengsten:

Donatiezuil 18.597 26.000 12.667

Rondleidingen 869 2.000 518

Catering 0 2.500 116

Winkelverkopen 2.119 4.500 664

Overige opbrengsten 0 500 0

21.585 35.500 13.965

Kosten:

Inkopen catering 1.086 2.000 903

Inkopen winkel 1.446 1.500 178

Kosten vrijwilligers 3.360 6.500 471

Bestuurskosten Stevenskring 303 500 218

Kosten openstelling 738 2.000 1.224

Overige kosten 386 1.000 279

7.319 13.500 3.273

Saldo exploitatie 14.266 22.000 10.692

Kerkdiensten

Opbrengsten:

Collectes 4.585 6.000 4.862

Opbrengst stiltekapel + bijdrage Stadskerk 4.217 1.200 2.555

8.802 7.200 7.417

Kosten:

Salarissen organisten 7.036 7.000 4.038

Sociale lasten organisten 2.564 3.000 3.014

Overige kosten organisten 187 300 319

Vergoeding kosters 750 750 750

Kosten erediensten 1.484 1.500 1.200

12.021 12.550 9.321

Saldo exploitatie -3.219 -5.350 -1.904

Verhuur kerk/kapellen

Opbrengsten:

Verhuur Kerk/Kapellen 30.615 54.500 25.934

Verhuur materiaal 5.410 9.000 1.918

Eigen projecten 22.168 5.000 4.573

Subsidie gemeente 0 0 3.750

Doorberekende kosten 8.827 16.000 10.927

67.020 84.500 47.102
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Kosten:

Aandeel kosten huismeesters 2.000 2.000 1.500

Kosten eigen projecten 24.578 1.500 8426

Bloemversieringen 659 0 0

Huur materiaal 1.772 3.500 449

Overige kosten verhuur 3.431 12.000 891

32.440 19.000 11.266

Saldo exploitatie 34.580 65.500 35.836

Stevensconcerten

Opbrengsten:

Kaartverkoop 0 15.000 0

tekort t.l.v. fonds Stevensconcerten 131 0 54

131 15.000 54

Kosten:

Huur kerk 0 4.000 0

Vergoeding koren 0 4.500 0

Overige kosten 131 3.500 54

131 12.000 54

Saldo exploitatie 0 3.000 0

Algemene kosten kerk

Gas kerk 29.642 28.000 26.342

Electra kerk 9.135 8.500 7.576

Water kerk 60 200 150

Restitutie energiebelasting 0 -9.000 -12.002

Kleine inventaris kerk 375 1.000 50

Belastingen/heffingen kerk 237 200 165

Personeelskosten beheerders 10.940 2.300 22.091

Schoonmaak/reiniging kerk 2.747 13.000 12.401

Vergoeding huismeesters 3.572 2.350 2.600

Overige kosten kerkgebouw 919 1.000 497

Totaal kosten 57.627 47.550 59.870

Bijdrage uit Fonds Omarm Stevenskerk 267 0 0

Saldo algemene kosten kerk -57.360 -47.550 -59.870
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EXPLOITATIE KOSTERIJ

Opbrengsten:

Verhuur 5.279 5.300 5.279

5.279 5.300 5.279

Kosten:

Gas / Elektra kosterij 1.030 1.000 830

Restitutie energiebelasting 0 -300 -494

Water kosterij 213 300 211

Klein onderhoud kosterij 328 500 716

Belastingen/heffingen kosterij 1.584 1.500 1.299

Schoonmaak/reiniging kosterij 0 200 0

Verzekeringen kosterij 204 500 315

3.359 3.700 2.877

Saldo exploitatie 1.920 1.600 2.402

STICHTING ALGEMEEN

Opbrengsten:

Bijdragen Corona 69.500 0 41.482

Giften algemeen 1.069 0 2.084

Opbrengsten algemeen 16 0 13

Rente bankrekeningen 0 0 14

70.585 0 43.593

Kosten:

Bestuurskosten 643 500 83

Reis- en verblijfkosten 333 500 386

Advieskosten bestuur 2.158 500 0

Representatiekosten 819 1.000 1.313

Salarissen staf 71.204 79.000 61.768

Sociale lasten staf 38.612 37.000 40.224

Overige kosten staf 1.396 4.000 1.460

Inhuur krachten bureau 8.660 0 9.696

Lidmaatschappen 945 500 486

Documentatie, druk- en kopieerkosten 175 800 609

Board with Church 3 500 524

Publiciteit, voorlichting 3.914 4.000 4.972

Kantoorbenodigdheden 2.377 2.000 2.075

Telefoon, internet, kabel 2.933 2.500 2.348

Porti, vracht 132 200 241

Administratiekosten 900 5.000 4.112

Overige verzekeringen 1.422 2.000 1.536

Huishoudelijke kosten 159 300 151

Niet aftrekbare omzetbelasting 2.800 3.000 2.977

Transporteren 139.585 143.300 134.961
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STICHTING ALGEMEEN

Transport 139.585 143.300 134.961

Nagekomen resultaten voorgaand boekjaar 284 2.000 -14.230

Overige bestuurskosten 30 500 3.521

Rente, kosten bank 2.611 3.000 1.264

142.510 148.800 125.516

Saldo Stichting algemeen -71.925 -148.800 -81.923

Vaste Onderhoudskosten Kerk

Verzekeringen kerk 22.274 22.000 25.714

Reservering volgens BRIM 0 1.500 29.594

Onderhoud exterieur 0 2.000 3.758

Onderhoud installaties kerk 2.770 6.500 1.922

Onderhoudsabonnementen 4.997 7.000 3.712

Onderhoud orgels (netto) 0 1.000 1.001

Totaal kosten 30.041 40.000 65.701

Bijdrage Nationaal restauratiefonds 0 0 18.356

Saldo eigenaarslasten -30.041 -40.000 -47.345

Fondsenwerving Vrienden en Steveniers

Opbrengsten:

Vrienden 103.223 105.000 111.678

Steveniers 51.311 52.000 55.457

Overige 2.775 4.500 6.198

157.309 161.500 173.333

Kosten:

Administratiekosten 5.636 12.000 10.011

Kosten Fondsenwerving 0 0 25.349

5.636 12.000 35.360

Saldo Fondsenwerving 151.673 149.500 137.973
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SPECIALE PROJECTEN

Project Fondsenwerving

Kosten 9.616 0 18.788

Dekkingen 0 0 0

Saldo -9.616 0 -18.788

Grote projecten

Uitgaven 19.328 75.000 0

Dekkingen 0 53.900 0

Saldo -19.328 -21.100 0

Totaal speciale projecten -28.944 -21.100 -18.788


