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Jaarverslag 2018
Algemeen
Het verslagjaar 2018 betreft het zevende boekjaar van de stichting. De stichting werd opgericht op 26 mei 2011. De doelstelling van de stichting is in artikel 2 van de statuten verwoord
en luidt als volgt:

Activiteiten en ontwikkelingen
Het bestuur vergaderde vier keer in 2018. Het heeft zich bezig gehouden met het inzamelen
van geld en het meedenken over de toekomst van de Ontmoetingskerk. Nieuw in 2018 was
dat de eerste stappen werden gezet op het pad van fondswerving: het extern aantrekken van
financiële middelen om activiteiten in en rond de Ontmoetingskerk mogelijk te maken.
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
• Een inhoudelijke bijdrage werd geleverd aan de totstandkoming van een Driejaren Activiteitenplan 2019-2021 van de Ontmoetingskerk, dat zowel door de katholieke als protestantse geloofsgemeente werd onderschreven. Door een gezamenlijke bestuursgroep wordt
de uitwerking daarvan begeleid en deels zelf uitgevoerd. Dit plan werd in januari 2019
vastgesteld.
• Het beleidsplan van onze stichting werd geactualiseerd: eind 2017 verliep het toen bestaande beleidsplan af. In december 2018 werd de versie 2018-2021 vastgesteld. Op de
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website van de stichting is dat stuk in te zien. Inhoudelijk is het beleidsuitgangspunt voor
de komende jaren, dat onze stichting zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven
van gelden om activiteiten in de Ontmoetingskerk mogelijk te blijven maken. Daarnaast
wordt inhoudelijk bijgedragen aan beleidsontwikkeling van de Ontmoetingskerk. Ook
neemt de stichting concrete fondswervingsacties voor haar rekening.
In 2018 werden de eerste initiatieven genomen om te komen tot de oprichting van een
oecumenisch gevoede fondswervingscommissie binnen de Ontmoetingskerk. De bedoeling
is dat de commissie op basis van het Driejarenplan diverse fondswervingsacties opzet,
deze coördineert en op hun voortgang volgt. Begin 2019 werd de oprichting een feit; in
2019 worden de eerste ervaringen daarmee opgedaan.
Naast het extern aantrekken van financiële middelen gaat onze stichting ook zelf als
fondsverstrekker optreden. Het bijzondere feit deed zich in 2018 voor dat één van de
Vrienden van de stichting aanbod in de komende vijf jaren in totaal € 100.000.- te doneren aan de stichting. Het bestuur besloot daarop dit bedrag zelf in een fonds te zetten.
Het bedrag is bestemd om activiteiten van de Ontmoetingskerk te financieren, die van
belang worden geacht voor de wijk en de levendigheid van de Ontmoetingskerk, maar die
niet door externe fondsen niet als fondsbaar worden gewaardeerd. In 2019 gaan we de
eerste ervaringen hiermee opdoen.
Een belangrijk bestuursbesluit uit 2014 om de parochie financieel te ondersteunen werd
ook in 2018 uitgevoerd: aan de parochie werd € 58.374,- overgemaakt als schenking.
Een fondswervingsactie werd opgezet teneinde een verlichtingsplan achter het kunstwerk
van Ted Felen in de kerkzaal te realiseren. Een bedrag van € 6.300,- was nodig. Dit bedrag
werd door een aantal Vrienden van de stichting in zeer korte tijd bijeen gebracht. Waarvoor hulde!
Een ander fondswervingsproject betrof het werven van middelen voor de realisatie van de
bezinningstuin, die in 2018 werd gerealiseerd rondom de Ontmoetingskerk. Er werd een
bedrag van € 4.600,- geïncasseerd, waarmee een gedeelte van de tuin ontwikkeld kon
worden. Andere geldwervingsacties voorzagen in het restant van de benodigde gelden.

De jaarlijkse ontvangsten uit de geloofsgemeenschap laten de laatste jaren een dalende tendens zien. De leden van de geloofsgemeenschap worden ouder, overlijden of verhuizen; nieuwkomers zijn vaak minder geïnteresseerd in wat de Ontmoetingskerk te bieden heeft.
In het besef dat de inkomsten uit de jaarlijkse Kerkbalans op den duur zullen opdrogen, is
dan ook de actie ingezet om fondswerving te gaan omarmen.
Bestuursbesluiten
De belangrijkste besluiten in 2018:
• In januari 2018 stelt het bestuur de begroting voor het jaar 2018 vast: verwachte inkomsten € 61.500,-, verwachte uitgaven € 61.400,-, verwacht exploitatie-overschot € 100,-.
Met het vaststellen van deze begroting wordt het besluit uit 2014 gecontinueerd om de
parochie in de Ontmoetingskerk te ondersteunen met schenkingen; hiertoe is voor het
jaar 2018 € 60.500,- begroot.
• Eveneens in januari wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van de stichting vastgesteld en op de website gepubliceerd. De jaarrekening 2017 sluit met een nadelig saldo
van € 985,-. Aan de parochie werd over 2017 € 62.355,- geschonken.
• In maart wordt besloten het fenomeen van fondswerving verder te onderzoeken en de
financiering van een eerste actieplan – de bezinningstuin - uit te proberen.
• In september wordt het beleid rondom gegevensbescherming geformuleerd, vastgesteld en
op de website gepubliceerd.
• In december worden een drietal besluiten genomen:
a) De begroting voor 2019 wordt vastgesteld: verwachte inkomsten € 55.750.-, verwachte
uitgaven € 56.350.-, verwacht tekort € 600,-.
b) Het Beleidsplan 2018-2021 wordt vastgesteld.
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c) Het Jaarplan 2019 wordt vastgesteld.
Deze drie genoemde documenten zijn op de website van de stichting gepubliceerd.
Alle belangrijke besluiten worden tevoren door het bestuur doorgesproken met de Adviesraad
van de stichting, conform het reglement dat het overleg tussen bestuur en adviesraad regelt.
Dit reglement is te vinden op de website.
Tot slot heeft de stichting afscheid moeten nemen van haar voorzitter, de heer Jacques Janssen. Zijn plotselinge overlijden in september was een grote schok voor ons allen.
Per 31 december 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt:
Vacature: voorzitter
De heer Wim Koopmans: secretaris
De heer Paul Keizers: penningmeester, voorzitter a.i.
De heer Marc van Dreumel: lid
Er zijn een vacature.
Jaarverslag van de Adviesraad 2018
De adviesraad is een statutair ingesteld orgaan dat het bestuur van advies dient over belangrijke onderwerpen. De raad wordt samengesteld door verkiezingen. Kiesgerechtigd zijn diegenen die zich als Vriend van de stichting hebben aangemeld. Voorts heeft de Raad de bevoegdheid voordrachten te doen voor de meerderheid van de bestuurszetels.
De adviesraad is begin 2013 opgericht. Ze bestaat eind 2018 uit drie leden. Dit aantal kan
statutair uitgroeien naar vijftien. Vanaf 2014 is de stichting in rustiger vaarwater gekomen;
dit gold ook voor het jaar 2018. Daarom is de Adviesraad dit jaar éénmaal bijeen geweest.
Daarnaast houdt zij toezicht op de financiën van de stichting en wordt de boekhouding gecontroleerd door de uit leden van de adviesraad samengestelde kascommissie. De Adviesraad
adviseerde positief over de jaarrekening 2017, de begroting 2019 en de voorstellen voor het
Beleidsplan 2018/2021 en het Jaarplan 2019. Ook werd de boekhouding door haar in orde
bevonden. Begin 2018 was er een bijeenkomst op uitnodiging van en met het bestuur. Er
werd intensief gediscussieerd over de toekomst van de Ontmoetingskerk, en er werden meningen uitgewisseld over de positie van de stichting daarin.

Vrienden van de stichting
De stichting heeft in 2011 een register geopend, waarin mensen zich kunnen laten inschrijven
als Vriend van de stichting. Vrienden geven daarbij aan, een bijzondere sympathie te koesteren voor de doelstellingen van de stichting. Eind 2018 telde de stichting 302 Vrienden.
Vrienden worden via speciale nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van ontwikkelingen binnen de stichting.

ANBI-status
De stichting heeft de ANBI-status, waardoor de stichting geen schenkingsrecht hoeft te betalen en donateurs hun giften fiscaal met hun inkomen kunnen compenseren.
In het kader van deze status verklaart het bestuur als volgt:
• De stichting zet zich voor honderd procent in voor het algemeen belang; er worden geen
privé-doelen gediend.
• De stichting heeft geen winstoogmerk; zij opereert niet in commerciële activiteiten.

Jaarverslag 2018 stg Johannes & Jacobus Nijmegen

3

•

•
•

•
•
•
•
•
•

De instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de gestelde integriteitseisen. Deze zijn: a) de stichting en mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, zetten niet aan tot haat of het gebruik van geweld; en b) bestuurders en
gezichtsbepalende personen zijn hiervoor in de afgelopen 4 jaar niet veroordeeld.
De beschikking over financiële middelen gebeurt op basis van besluiten die het bestuur
in gezamenlijkheid neemt.
De stichting beschikt niet over meer vermogen dan redelijkerwijs nodig is om haar doelstellingen te realiseren. Alle inkomsten worden geheel ten behoeve van de deelparochie
Johannes & Jacobus in Dukenburg Nijmegen – onderdeel van de parochie Heilige Drieeenheid - ingezet.
De bestuurders hebben in het verslagjaar geen onkostenvergoedingen of vacatiegelden
ontvangen.
De stichting beschikt over een actueel beleidsplan.
De stichting kent geen onredelijke kosten in verhouding tot haar bestedingen.
De administratie van de stichting is zodanig ingericht dat derden kunnen beoordelen of
de stichting voldoet aan administratieve bepalingen die gelden voor de ANBI-status.
De stichting voldoet aan haar verplichtingen tot openbaarheid van stukken via de wettelijk voorgeschreven publicaties op haar website.
De stichting voldoet aan aanvullende wetgeving die voor ANBI’s geldt vanaf 1 januari
2014.

In januari 2015 kreeg de stichting controle van de Belastingdienst op het voldoen aan ANBIvoorschriften. De stichting scoorde op alle onderdelen meer dan positief.

Jaarrekening 2018
De jaarcijfers over 2018 - sluitend met een nadelig saldo van € 902,- en een eigen vermogen
van € 238.999,- per 31 december 2018 - zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van de
stichting op 29 april 2019, na een positief advies van de Adviesraad van 3 april 2019
De jaarcijfers zijn op de volgende pagina’s opgenomen, alsmede een toelichting daarop.

Voorzitter a.i.

Secretaris

P.M. Keizers

W.G.J. Koopmans

0-0-0
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stichting Johannes & Jacobus Nijmegen
winst- en verliesrekening 2018
2018
OPBRENGSTEN
ontvangen bijdragen geloofsgemeenschap
ontvangen project verlichting kunstwerk Ted Felen
ontvangen rente
ontvangen bijdrage Klaaswinkel

2017

€
52.374
6.365
27
6.000

€
57.106
0
234
5.250

totaal

64.766

62.590

KOSTEN
schenking parochie
kosten project verlichting kunstwerk
verzekeringen
bankkosten
algemene kosten
inningskosten
oliebollenactie 2016 naar stg. Oecumene

58.374
6.411
119
188
279
298
0

62.355
0
117
195
185
48
675

totaal

65.669

63.575

-902

-985

31-12-2018

31-12-2017

geldmiddelen
vorderingen

273.356
325

252.778
585

ACTIVA

273.681

253.363

eigen vermogen begin boekjaar
tekort boekjaar
eigen vermogen einde boekjaar
fonds financiering activiteiten

239.901
-902
238.999
20.000
258.999

240.886
-985
239.901
0
239.901

14.682

13.462

273.681

253.363

TEKORT

BALANS PER

te betalen posten
PASSIVA

ontvangen bijdragen geloofsgemeenschap
Dit bedrag betreft de ontvangsten van mensen die de geloofsgemeenschap een goed
hart toedragen.
ontvangen project verlichting kunstwerk Ted Felen
In 2019 werd een gerenoveerd kunstwerk in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk
geplaatst. De kosten daarvan bedroegen € 6.411,-.Teneinde dit glas-in-lood werk van licht te
voorzien werd een fondswervingsactie onder de Vrienden van de stichting gehouden.
Deze actie bracht € 6.365,- op!. Het verschil paste de stichting bij.
ontvangen rente
Dit betreft de ontvangen rente op de spaarrekening. Zolang er geen ander beleid is
geformuleerd worden overtollige gelden overgeschreven naar een spaarrekening.
Beide rekeningen zijn afgesloten bij de Rabobank.
ontvangen bijdragen Klaaswinkel
Dit betreft de bijdrage 2018 van de jaarlijks te houden tweedehands markt.
schenking parochie Ontmoetingskerk
De stichting besloot begin 2014 de parochie te ondersteunen met schenkingen; voor zover
de inkomsten dat mogelijk maken.
verzekeringen
Dit betreft de premie voor een aansprakelijkheidsverzekering.
bankkosten
Dit betreft kosten die bank in rekening brengt voor haar zakelijke dienstverlening; het
verwerken van de inkomende en uitgaande geldverkeer.
algemene kosten
Deze kosten laten zich als volgt specificeren:
* website
* aanschaf fondsenboek 2018
* uittreksel Kamer van Koophandel

2018

€
189
90
0

2017

€
178
0
7

279

185

€
298

€
48

€
271.228
2.128
273.356

€
252.348
430
252.778

€
105
27
193
325

€
351
234
0
585

fonds financiering activiteiten
Opbouw van een fonds ter financiering van niet
door derden fondsbare activiteiten.

€
20.000

€
0

te betalen posten
* nabetaling schenking parochie
* vooruitontvangen bijdragen voor 2018
* bankkosten december
* af te dragen oliebollengelden 2016
* nog te betalen inningskosten

€
13.374
1.000
10
0
298
14.682

€
12.357
330
10
675
90
13.462

inningskosten
Deze kosten laten zich als volgt specificeren:
* kosten jaarlijkse fondswervingsactie
geldmiddelen
Deze post laat zich als volgt specificeren:
* Rabobank, spaarrekening
* Rabobank, betaalrekening

vorderingen
Deze post laat zich als volgt specificeren:
* nagekomen bijdragen 2017
* bankrente over het boekjaar
* voorraad acceptgirokaarten

0-0-0
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Rabobank Rijk van Nijmegen
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Geachte klant,
Hierbij ontvangt u een Financieel Jaaroverzicht over het afgelopen jaar met de gegevens van
uw rekeningen en eventuele financieringen. Deze informatie kunt u gebruiken bij het invullen
van uw belastingaangifte.
Als tegoeden op de rekeningen onder het depositogarantiestelsel vallen, wordt dat per rubriek
vermeld en treft u bij dit Financieel Jaaroverzicht één of meerdere informatiebladen aan.
Meer informatie over het depositogarantiestelsel kunt u vinden op www.rabobank.nl/dgs-zakelijk.
Hier vindt u ook de voorwaarden voor uitkering onder het depositogarantiestelsel.
Als u verzekeringen of beleggingen heeft, ontvangt u hiervan aanvullende jaaropgaven.
Met vriendelijke groet,
Rabobank Rijk van Nijmegen

Betalen
De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad
depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.
NL89 RABO 0149 0977 35 EUR Zakelijke rekening
Saldo 01-01-2018
Saldo 31-12-2018
Door u ontvangen rente in 2018
Door u betaalde rente in 2018

:
:
:
:

429,62 C
2.128,21 C
0,00
0,00

Sparen
De tegoeden op de rekeningen in deze rubriek vallen onder het
depositogarantiestelsel. Zie voor meer informatie het 'Informatieblad
depositogarantiestelsel (DGS)' van de Coöperatieve Rabobank U.A.
NL81 RABO 1092 8908 07 EUR Rabo DoelReserveren
Saldo 01-01-2018
:
Saldo 31-12-2018
:
Door u ontvangen rente in 2018
:

KL9999 nov-16

252.348,41 C
271.227,74 C
234,33

De informatie op dit Financieel Jaaroverzicht geeft u inzicht in uw financiële gegevens. Afhankelijk van uw fiscale positie kunt u deze
informatie ook gebruiken bij uw belastingaangifte. Hoewel de informatie met zorg is samengesteld, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.
Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van deze informatie.

