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De Stichting heeft ten doel: de bevordering van de sociale, culturele en
maatschappelijke belangen van de binnenvaartbevolking, voor zover deze
belangen niet of niet voldoende in de bij de stichting aangesloten stichtingen
kunnen worden behartigd. Bij de verwezenlijking van het doel streeft de
stichting nat werken vanuit het evangelie zoals verwoord in de leer van de
R.K. kerk in geïnspireerd vanuit de Katholieke Gemeenschap. Bij
concretisering van deze doelstelling dient afstemming plaats te vinden met de
pastorale zorg voor de binnenvaartbevolking.
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Beleidsplan
Meerjaren beleidsplan 2021-2024 Landelijke Stichting Katholiek Sociaal
en Cultureel Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart (Landelijke Stichting
KSCC) (statutaire zetel te Rotterdam, kantoorhoudend te Nijmegen)
1. Doelstelling
De doelstelling van de landelijke Stichting Katholiek Sociaal en Cultureel
Centrum voor de Rijn- en Binnenvaart zal ook in de komende jaren zijn: de
bevordering van de sociale, culturele en maatschappelijke belangen van de
binnenvaartbevolking, die vanwege hun beroep altijd onderweg zijn. In de
praktijk vallen ze vaak buiten de reguliere sociaal-maatschappelijke zorgen
dienstverlening. Bij concretisering van de doelstelling dient afstemming plaats
te vinden met de pastorale, oecumene zorg voor de binnenvaartbevolking.
2. Werkzaamheden
Het kantoor behartigt de belangen o.a. door het coördineren en verzorgen
van de uitgave Christoffelnieuws, door het coördineren van de Landelijke
P(rins)WA en door het aanspreekpunt te zijn voor sociaal-maatschappelijke
werk voor de bestaande helpdesk.
In afstemming met de bij de stichting aangesloten stichtingen:
1. Het stimuleren en organiseren van landelijke activiteiten op sociaal,
cultureel en maatschappelijk gebied t.b.v. de scheepvaartbevolking;
2. Het vervullen van een aantal landelijk te situeren functies zoals
publiciteit, voorlichting en informatie, vorming, pleitzorg, bestuurlijke
vertegenwoordiging en vernieuwing;
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3. Het ondersteunen van en adviseren aan de bij de stichting
aangesloten regionale stichtingen (KSCC Rotterdam, KSCC
Nijmegen, KSCC Het Zuiden);
4. Het op zich nemen van uitvoerende taken, die in principe lokaal
dienen en kunnen geschieden maar die efficiënter centraal, dan wel
vanuit het centrale bureau kunnen geschieden.
5. Het namens de constituerende stichtingen (KSCC Rotterdam, KSCC
Nijmegen, KSCC Het Zuiden) optreden als gesprekspartner;
6. Het bevorderen van betrokkenheid van de binnenvaartbevolking bij
het KSCC-werk;
7. Het in goed overleg en tezamen met de pastorale zorg trachten
invloed uit te oefenen op de voor de doelgroep relevante
ontwikkelingen;
8. Het hebben en beheren van een landelijk bureau;
9. Alle anderen wettige middelen die voor het doel noodzakelijk of
bevorderlijk zijn of daarmee verband houden;
3. Fondswerving (wijze waarop)
1. Door het aanvragen en verkrijgen van (overheid)subsidies en
donaties van particuliere stichtingen
2. Door verkrijging van giften, legaten en erfstellingen
3. Door bijdragen in de kosten van de stichting door de bij de stichting
aangesloten stichtingen
4. Door alle andere baten (huuropbrengsten, pantry opbrengsten e.d.).
5. Door landelijke donatieacties.
4. Beheer fondsen en vermogen (wijze waarop)
Het bestuur van de stichting draagt zorg voor het beheer van de fondsen en
van het vermogen en bepaalt het beleid. De directeur van de landelijke
stichting is adviseur van het bestuur.
5. Besteding fondsen en vermogen (wijze waarop)

Beloningsbeleid
Personeel
Verslag uitgeoefende
activiteiten

Gelden uit de fondsen c.q. het vermogen van de stichting worden besteed
aan landelijke sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het bestuur van de
Stichting accordeert het programma en de activiteiten en stelt het budget
vast. Het kan tevens om financiële steun vragen aan de steunfondsen van de
landelijke parochie en aan de regionale KSW’s.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst. De leden van het bestuur
ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning.
Verslag uitgeoefende activiteiten Landelijk KSCC 2019
Ook in 2020 kon het landelijk KSCC op de vestigingen Raamsdonksveer,
Nijmegen en Rotterdam / Zwijndrecht op een aanvaardbaar niveau
functioneren. De giften lieten een toename zien. De landelijke donatieactie in
2020 was succesvol. De Kerstactie is niet gehouden in verband met de
Corona pandemie. De opbrengsten van de pantry vielen tegen, omdat er ook
minder gebruik van werd gemaakt en er met name minder verhuren waren
vooral ten gevolge van de Corona.
De personeelskosten zijn al enkele jaren afgebouwd. Met succes was al in
2019 een subsidie van € 17.500 verkregen van het PIN voor het aantrekken
van een vrijwilligerscoödinator. Door omstandigheden (met name de Corona
problemen) kon een aanstelling in 2020 niet gerealiseerd worden, maar er is
toestemming om dat alsnog in 2021 te doen. Als dat gerealiseerd wordt,
kunnen wij ook voor 2022 en 2023 bij het PIN een verzoek indienen voor
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eenzelfde bedrag. Verder onderzoeken wij of er nog andere stichtingen zijn,
die benaderd kunnen worden voor financiële ondersteuning.
Een positieve ontwikkeling is, dat de mensen zelf ook actief participeren en
financieel bijdragen. Daarnaast zijn er bedrijven en instellingen, die ons werk
ondersteunen.
Maar dat neemt niet weg, dat er behoefte bestond om op financieel gebied
onder andere via sponsoren meer inkomsten te verwerven. Zo is er
onderzocht welke ondernemingen of fondsen voor gerichte projecten
benaderd kunnen worden en hoe je dat het beste kunt aanpakken. Dat kan
voor personeel zijn, maar ook voor heel praktische zaken. Dat is ook
succesvol geweest. Zo is er hardware aangeschaft ten behoeve van de
livestream uitzendingen van de kerkdiensten en een nieuwe telefooncentrale
geïnstalleerd dankzij een schenking van het KSW van Rotterdam. Verder
hebben de landelijke donatieactie en de actie Gezinsbijdragen weer mooie
resultaten opgeleverd. Ook is deelgenomen aan de Grote Clubactie, die de
nodige opbrengsten heeft opgeleverd ten gunste van de PWAziekenvaartocht. Verder kunnen ook andere instellingen en groepen tegen
betaling gebruik maken van het centrum als vergaderruimte,
ontmoetingsplaats en helpdesk. Dat gebeurde als gevolg van de Corona in
2020 minder.
Van het bestuur wordt steeds meer een actieve inzet en betrokkenheid
gevraagd. Daarop wordt ook door het bestuur ingespeeld door het praktisch
ondersteunen van de financiële administratie, het werven van sponsors, het
aanleveren van beleidsstukken e.d. Maar ook beleidsmatig en als het gaat om
nadenken over de toekomst van het werk worden initiatieven van het bestuur
verwacht. Het was de bedoeling dat het bestuur zich in 2020 verder zou
bezinnen op de toekomst. Dat was in 2019 al opgestart tijdens een Heidag.
Daarbij was gekeken naar de huidige situatie: continuïteit, takenpakket,
werkzaamheden, personeel, financiën, doelgroep, communicatie,
ontwikkelingen etc. Verder naar ideeën en suggesties voor een verdere
aanpak. Een en ander mondde uit in drie scenario’s: 1. Opgaan in de
burgermaatschappij, 2. Struggle for life, 3. Nieuwe bloeiende business. Door
de Corona problemen kon de discussie in 2020 niet worden afgerond.
Afgesproken is, dat dit in 2021 weer wordt opgepakt.
Ook in 2020 waren de uitvoerende werkzaamheden van het landelijk KSCC
erop gericht om een waardevolle bijdrage te leveren aan het welzijn van de
doelgroep met name op sociaal-maatschappelijk en educatief terrein. Dat
houdt in, dat er zo direct mogelijke ondersteuning wordt gegeven op allerlei
terreinen aan de doelgroep van schippers, oud-schippers en hun families. Dat
daaraan een blijvende behoefte bestaat, blijkt uit de steeds aanwezige
hulpvraag van de mensen op allerlei gebieden. De zorgverlening vindt plaats
in de drie vestigingen (Geertruidenberg, Nijmegen en Rotterdam/Zwijndrecht).
In de praktijk houdt dat in, dat er praktische hulp en bijstand verleend wordt.
Verder informatie wordt verstrekt en voorlichting gegeven ten aanzien van de
bedrijfsvoering (o.a. de veiligheid aan boord), de gezinssituatie, sociale en
onderwijskundige problemen, huisvesting ook van kinderen etc.
Dankzij de inzet van vele vrijwilligers kon ook in 2020 zo goed mogelijk hulp
en bijstand worden verleend, terwijl ook zo nodig werd doorverwezen. Maar
de doelgroep neemt door het trekkende bestaan een aparte plaats in de
samenleving in. De reguliere hulpverleners aan de wal zijn onvoldoende
ingesteld op de specifieke vragen van onze ambulante doelgroep. Deze vraag
om aandacht komt uit de gehele binnenvaart, ook door de grote
ondernemingen. Juist daarvoor is het KSCC aanwezig, die hulp en bijstand
biedt. Wanneer nodig, wordt doorverwezen naar een netwerk van
deskundigen.
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Heel belangrijk is voorts de ontmoetingsfunctie, bedoeld om het
saamhorigheidsgevoel te versterken en de onderlinge steun en hulpverlening
te bevorderen. Daaraan kon jammer genoeg gedurende een groot deel van
2020 minder uitvoering worden gegeven als gevolg van de Corona pandemie.
Maar met behulp van moderne communicatiemiddelen als Facebook,
Instagram, Teams, Zoom, de uitgave van Christoffel Nieuws etc. is er alles
aan gedaan om de onderlinge communicatie zo goed mogelijk in stand te
houden.
Aan de individuele hulpverlening is veel aandacht besteed. Ook in 2020 is er
veel gebruik gemaakt van de helpdesk, die alle drie de vestigingen bedient en
permanent beschikbaar is. Deze verleende direct hulp en bijstand of zorgde
dat de hulp zo snel en zo goed mogelijk door anderen ter zake deskundigen
werd overgenomen. Wanneer nodig, wordt doorverwezen naar een netwerk
van deskundigen. Er is veel gebruik van gemaakt tot over de landsgrenzen
heen en op tijdstippen waarop de reguliere hulpverlening niet beschikbaar is
of waar deze ten aanzien van de problematiek de deskundigheid mist. Daarbij
is het feit, dat de doelgroep ambulant is, een extra complicerende factor.
Er kon het afgelopen jaar minder georganiseerd worden voor en door de
doelgroep zelf, maar buiten de lock down is toch zo ruim mogelijk gebruik
gemaakt van de mogelijkheden. Dat is ook belangrijk, want hieraan nemen in
gewone tijden altijd vele schippers, oud-schippers en hun familie deel, die op
deze wijze een actieve bijdrage leveren aan het functioneren van het
schipperscentrum, maar ook zelf actief bezig zijn ter ontspanning en vermaak.
We gaan er ook vanuit, dat de komende tijd de verschillende
binnenvaartsoosen in Zwijndrecht, evenals in Nijmegen, Doornenburg,
Millingen en Maasbracht weer volop gaan functioneren. Dat geldt ook voor
andere activiteiten zoals gym, beheer en onderhoud lopen goed in Nijmegen,
waar ook een koor “De Waalkanters” met veel enthousiasme optredens
verzorgd. In alle vestigingsplaatsen werd verder actief meegedaan aan
activiteiten als bezoekersdiensten aan zieken e.a., bardiensten, verzorgen
feestelijke gebeurtenissen, onderhoud accommodaties, etc.
De officiële opening van het KSCC- jaar en de jaarlijkse vrijwilligersavond
waaraan altijd veel mensen deelnamen, konden als gevolg van de Corona
niet doorgaan.
In Nijmegen zijn vrijwilligers druk bezig een Binnenvaartmuseum in te richten
in het schipperscentrum. Men hoopt het museum in september 2021 te
kunnen openen.
De jaarlijkse ziekenvaartocht met de Prins Willem Alexander voor de zieken
gehouden kon in 2020 niet doorgaan. Dat was spijtig voor de zieken en de
vrijwilligers, die altijd genieten van de tocht op de Rijn en andere vaarwegen.
Maar in 2022 is de eerstvolgende tocht weer gepland.
Een belangrijke functie die het landelijk KSCC ook in 2020 vervulde, was
vooral de belangenbehartiging van de doelgroep bij allerlei organisaties uit de
binnenvaart, de overheid en andere organisaties, die op enigerlei wijze
raakvlakken hebben met de doelgroep. Er is actief deelgenomen aan
overlegvormen, evenals aan het gericht benaderen van instanties en
personen, die een rol vervullen binnen de binnenvaartwereld en daarbuiten,
met het doel inbreng te leveren en zo nodig bij te sturen. Vanuit deze
organisaties en instanties werd dat aangemerkt als een onmisbare en
gewaardeerde bijdrage. Van belang is om de basiscontacten vast te houden
en om alert te zijn, dat het pastoraat met de sociale paragraaf verbonden
blijft.
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Aan de communicatie wordt de nodige aandacht besteed. Er is drie jaar
geleden begonnen met de uitgave van Christoffel Nieuws, een digitale
nieuwsbrief via Internet. Het komt om de twee weken uit, maar als er
tussentijds nieuws is, wordt dat ook gebracht. Het is goed ontvangen en wordt
ruim verspreid, maar nog niet op grote schaal gelezen. Dat moet beter.
Daarom moet nog het nodige gedaan worden om het prikkelender qua inhoud
en vormgeving te maken. En meer landelijke zaken en laten ondersteunen
door sociale media. Het is in de plaats gekomen van het informatieblad
Volaan Vooruit, dat voorheen 5x per jaar verscheen en via de post werd
verzonden en het Bulletin. Voordeel is dat nu veel sneller actuele informatie
kan worden uitgewisseld. Extra aandachtspunt is de financiering. Die moet
vooral via advertentiewerving actief aangepakt worden.
Uit een oogpunt van goede communicatie is in 2020 de restyling en updating
van de Website voorbereid. Daarbij rekening houdend met de toegevoegde
waarde. Aandachtspunten zijn: de homepage moet een meer landelijke
uitstraling hebben, hoe wil je communiceren, hoe bereik je jongeren? Voorts
een koppeling maken met Facebook en Instagram. Gekeken wordt hoe de
Rijdende School dit doet. Het plan is de website in september 2021 te
lanceren.
Op de agenda van 2020 stond ook het bevorderen van het effectief gebruik
van de informatietechnologie via informatiebijeenkomsten, cursussen, etc. In
dit verband moet zeker genoemd worden de ICT Telematicadag. Daarvoor
wordt elk jaar op het schipperscentrum in Nijmegen een Telematicadag
georganiseerd in samenwerking met Bureau Telematica. Als gevolg van de
Corona problemen kon die jammer genoeg niet doorgaan.

Financiële
verantwoording

Nijmegen, juni 2021
Onderstaand treft u het financiële jaarverslag van 2020 aan.
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Jaarrekening 2020

Stichting Landelijk K.S.C.C.
Postbus 390
6500 AM NIJMEGEN

Balans per 31 december 2020

2

Resultatenrekening 2020

3

Waarderingsgrondslagen

4
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2020

Balans per 31 december 2020

BALANS DEBET
31-12-2020

31-12-2019

Vlottende activa

14.997,50

29.995,00

Liquide middelen

35.823,23

59.060,86

Totaal Balans Debet

51.820,73

89.055,86

BALANS CREDIT
31-12-2020 31-12-2019

Eigen vermogen

3.839,75

45,00

Schulden op korte termijn

47.980,98

89.010,86

Totaal Balans Credit

51.820,73

89.055,86
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2020

Resultatenrekening over het jaar 2020
2020

2019

Baten

46.739,20

72.418,81

Lasten

42.944,45

66.883,28

3.794,75

5.535,53

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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