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Jaarverslag 2020
Landelijke R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en
Circusexploitanten (LP; personele parochie)
816723436
NL21RABO 0167929860 / BIC RABONL2U t.n.v. KLSCC te Nijmegen of
NL31INGB 0000399102 / BIC INGBNL2A t.n.v. LKSCC te Nijmegen
Hoofdvesting: Nijmegen
Bezoekadres Waalhaven 1k, 6541 AG Nijmegen.
Correspondentieadres: Postbus 390, 6500 AJ Nijmegen
Telefoon: 024-3777575, www.kscc.nl, email adres: info@kscc.nl
De instelling behoort tot de Rooms- Katholieke Kerk in Nederland. De
Rooms- Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI
groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke
instellingen die tot de Rooms- Katholieke Kerk behoren, zijn
aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op
bovenstaande instelling.
Het bestuur bestaat uit 9 bestuursleden.
Vicevoorzitter
: Th.E.M. Wijte
Voorzitter, qualitate qua : B.E.M. van Welzenes
Secretaris
: J.H. Rouw
1-ste penningmeester : G. Gommers
2-de penningmeester : Th.H.M. Berends
Lid
: mevr. N. Booij
Lid
: A.D.G. van Dongen
Lid
: J.F.M. Janssen
Lid
: mevr. A.J. Wijnen-Smits
Bestuursmedewerkster : mevr. T. van der Veeken
Meerjarenbeleidsplan RK Landelijke Parochie voor
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten 2021-2024
Doelstelling landelijke parochie
De doelstelling van de landelijke parochie voor de schippers, kermis- en
circusgemeenschap zal ook in de komende jaren zijn: het uitvoeren van
de zorg voor en het verlenen van pastorale en diaconale ondersteuning
aan de doelgroepen (binnenschippers, kermis- en circusexploitanten),
die vanwege hun beroep altijd onderweg zijn. In de praktijk vallen ze
vaak buiten de reguliere, pastorale zorg en maatschappelijke
dienstverlening. Daarbij speelt het feit dat hun werkzaamheden zich
afspelen op vaarwegen in Europa en evenementenlocaties tot ver over
de landsgrenzen een belangrijke rol. Het gevolg is dan ook dat de
pastorale en diaconale zorg vaak buiten de landsgrenzen verleend moet
worden. Dat gebeurt oecumenisch, zowel door protestantse als
katholieke zielzorgers.
Het leiden van de parochie eist specifieke deskundigheid vanwege het
karakter van de doelgroep, die bestaat uit mensen die altijd maar
onderweg zijn vanwege hun beroep. De pastores van de territoriale
parochies kunnen deze zorg niet leveren. Zij missen de nodige tijd en
kennis en zijn gebonden aan hun locatie.
Er is een landelijk coördinatiepunt voor deze parochie en twee
parochielocaties, t.w.:

Pagina 1 van 9
Landelijke R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten, website KSCC.nl-juni 2021

2020
•
•
•

Nijmegen
Raamsdonksveer
In Rotterdam wordt 1x per maand gekerkt in de kapel van Huize
St. Anthonius aan de Binnenweg.

.
De kermis- en circusgemeenschap heeft geen vaste parochiekerk.
Vieringen vinden plaats op kermisattracties of in circustenten, maar ook
bezoekt men de kerk aan boord van de schipperscentra en territoriale
parochies. Coördinatie vindt plaats vanuit het landelijke pastoraal
coördinatiecentrum te Nijmegen.
Er is in de loop der jaren ook een groot oecumenisch, pastoraal en
politiek netwerk opgebouwd. Het strekt zich uit tot ver over de
landsgrenzen. Daarin spelen vrijwilligers, ondernemers, hulpverleners,
kerkelijke instellingen, banken, organisaties, huisvesting- en
onderwijsinstellingen, sociale en overheidsdiensten, media, politici en
kerkelijke functionarissen een heel belangrijke rol spelen. En dat
verspreid over heel Europa. In de komende jaren blijft dit belangrijk. De
inspanningen zijn erop gericht dit in stand te houden.
Taakstelling landelijke parochie in vreugde en verdriet,
hoogtepunten en dieptepunten, preventie
Het pastorale werk van de landelijke parochie heeft tot taak inhoud en
vorm te geven aan de beleving van de pastoraal-sociale uitgangspunten
van de parochie (i.c. de geloofsovertuiging) en hulp en bijstand te
verlenen aan de individuele hulpvragers via zijn diaconale taak. Ook
ontplooit het pastoraat initiatieven die de sociale verbanden en de
gemeenschap helpen versterken. Een belangrijke rol is daarbij de
ontmoetingsfunctie, waar het pastoraat via vieringen en andere
activiteiten veel werk van maakt. Daardoor leren mensen elkaar beter
kennen, begrijpen en ondersteunen.
Concreet bestaat het pastorale en diaconale werk van de landelijke
parochie de komende jaren uit:
1. Belangenbehartiging voor de situatie van de binnenschippers, oudbinnenschippers, kermis- en circusexploitanten en hun gezinnen en
hun personeel in de ruimste zin van het woord;
2. Het vormgeven van zijn ontmoetingsfunctie, onder meer door
vieringen en andere educatieve en informatieve bijeenkomsten,
waarbij de schipperscentra als ontmoetingsplaats van eminent
belang zijn;
3. Het pastoraat blijft een instrument om de belangen van de
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en hun gezinnen en
personeel te behartigen. In de sociale hulpverlening heeft het
pastoraat de functie van helpdesk.
4. Het pastoraat blijft via de bezoekersdiensten zorg hebben voor
zieken en noodlijdenden;
5. Jaarlijks of tweejaarlijks wordt de ziekenvaarvakantie met een
hospitaalschip georganiseerd;
6. Het pastoraat blijft 24 uur per dag bereikbaar voor noden en
calamiteiten;
7. Het pastoraat blijft zich inzetten voor scholing en huisvesting van
onze jeugd;
8. Het pastoraat blijft facilitair voor het geven van cursussen en
informatieavonden;
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9. Het pastoraat blijft zich inzetten voor het effectief gebruik van de
informatietechnologie via cursussen, informatiebijeenkomsten etc.
10. Het pastoraat blijft zich inzetten voor de integratie van de
doelgroepen in de gehele samenleving.
Acties gericht op structuurversterking van de landelijke parochie
Financiële acties
In de praktijk is de financiële situatie als volgt:
De herkomst van de financiën bestaat uit drie delen:
1. Voor de RK schippersgemeenschap worden de financiën vergaard
uit Gezinsbijdrage/Kerkbalans (voor een groot deel gedragen door
de hele gemeenschap), giften, stipendia en collectes.
2. Door de kermisgemeenschap worden niet alleen de directe
onkosten betaald voor bijvoorbeeld dopen, huwelijk en uitvaarten,
maar wordt de organisatie van de landelijke parochie ook gesteund
via een – zij het nog beperkt – aandeel in de gezinsbijdragen.
3. Door de circusgemeenschap worden ook de directe onkosten
betaald voor bijvoorbeeld dopen, huwelijk en uitvaarten, maar nog
onvoldoende bijgedragen aan de organisatie van de landelijke
parochie.
Pogingen om ten aanzien van de kermis- en circusgemeenschap
nog meer inkomsten te genereren worden voortgezet.
Belangrijke taak om de parochie voor de toekomst te kunnen
waarborgen, is derhalve het realiseren van een gezonde financiële
basis. Dat vraagt heel veel energie. Daarvoor is gerichte actie nodig.
Veel werk kost ook de uitvoering van de actie Gezinsbijdrage ofwel
Kerkbalans met name bij de circus- en kermisexploitanten. In de
afgelopen jaren zijn er pogingen gedaan een werkgroep in te stellen van
vertegenwoordigers uit deze sector, die de verantwoording neemt om de
mensen persoonlijk te benaderen en actief te werven om te komen tot
een structurele, financiële bijdrage aan de landelijke parochie. Dat is
nog onvoldoende gelukt. Wel is het zo, dat alle kerkelijke activiteiten
door de sector zelf betaald worden.
Nog steeds is er verschil van mening over de vergoedingen voor de
landelijke parochie, als zij gebruik maakt van andere parochiekerken
buiten de eigen locaties. Dit betreft o.a. de huur van de kerk, collectes
en stipendia. Regelmatig zijn hierover discussies met de besturen van
de territoriale parochies. Dit ondanks het feit, dat een en ander officieel
is vastgelegd in een Decreet van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie (Decreet d.d. 1-1-2007). Dit probleem zal
opnieuw worden aangekaart, nu er een nieuwe bisschoppelijke referent
in de persoon van de bisschop van Roermond voor ons werk is
aangewezen door de bisschoppenconferentie.
Overige acties
Van eveneens groot belang voor de continuïteit in ons werk is het
organiseren van de opvolging van de hoofdaalmoezenier. Bij de
pastorale zielzorg krijgt hij ondersteuning van een gebedsleider in
Raamsdonkveer. In Rotterdam hebben de zusters hun werk beëindigd.
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E. Beloningsbeleid

F. Verslag Activiteiten

Er is nog een klein groepje mensen dat eens per maand samenkomt in
de kapel van huize St. Anthonius aan de Binnenweg.
De diaconale en maatschappelijke dienstverlening draait voor een
belangrijk deel op de hoofdaalmoezenier, die tevens directeur van het
KSCC is, ook al wordt er bij de uitvoering van de hulpverlening zo nodig
en direct een beroep gedaan op andere deskundigen. Dat is een
kwetsbare situatie die een voortdurende zorg is van het bestuur. Het
realiseren van de gewenste assistentie en opvolging heeft hoge
prioriteit.
De leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie
geen beloning.
De instelling heeft geen medewerkers in dienst.
Belangrijk was dat inmiddels een nieuwe bisschoppelijke referent is
benoemd in de persoon van de bisschop van Roermond, mgr. Smeets.
Met hem zijn gesprekken gevoerd over de inhoud van het werk en zijn er
voorts afspraken gemaakt over de voortgang van het werk. Besproken
zijn o.a. mogelijkheden voor ondersteuning en opvolging van de
aalmoezenier, het plannen van een werkbezoek van de bisschop aan de
parochie en sector en de bestuurssamenstelling.
Het was de bedoeling dat het bestuur in 2020 zich 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 ook 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.
In het afgelopen jaar is ook gewerkt aan het verbeteren van de
financiële positie onder meer door fondsenwerving. Dat is succesvol
geweest: zo is er hardware aangeschaft ten behoeve van livestream
uitzendingen van de kerkdiensten, dankzij een schenking van het KSW
Rotterdam. Verder hebben de landelijke donatieactie en de actie
Gezinsbijdragen veel opgebracht. Ook is deelgenomen aan de Grote
Clubactie, die de nodige opbrengsten heeft opgeleverd ten gunste van
de PWA-ziekenvaartocht..
Van grote invloed op het werk van de instelling is geweest de Corona
pandemie, zoals voor iedereen. Voor een groot deel van het jaar konden
de ontmoetingen en de persoonlijke contacten niet op de gebruikelijke
wijze plaatsvinden. Onze centra zijn belangrijk als ontmoetingsplaatsen
en voor de band met de trekkende bevolking. Toch is er zo goed
mogelijk op de ontstane situatie ingespeeld.
Ondanks de beperkingen van de Corona pandemie werden er
activiteiten ontplooid met het doel informatie te verstrekken en
voorlichting te geven ten aanzien van de bedrijfsvoering (o.a. de
veiligheid aan boord), de gezinssituatie, sociale en onderwijskundige
problemen, huisvesting ook van kinderen etc.
Maar de activiteiten van de landelijke parochie zijn er vooral op gericht
inhoud en vorm te geven aan de beleving van de religieuze
uitgangspunten van de parochie (i.c. de geloofsovertuiging). En
daarnaast hulp en bijstand te verlenen aan de individuele hulpvragers
via de diaconale taak van het pastoraat. Ook ontplooit het pastoraat
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initiatieven die de sociale verbanden en de gemeenschap helpen
versterken.
Concreet werden in 2020 de volgende pastorale en diaconale
activiteiten verricht door de landelijke parochie:
•

•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Toen de vieringen op de locaties in Nijmegen, Raamsdonksveer,
Rotterdam en op kermisattracties en in circustenten door Corona
wegvielen, is daarop ingespeeld door de wekelijkse kerkdiensten via
livestream te verzorgen. Dat was heel succesvol: regelmatig volgden
300 à 600 mensen in binnen- en buitenland de uitzendingen direct
of naderhand.
De pastorale medewerkers zijn er toch in geslaagd sociaal-pastorale
zorg en hulp te verlenen in vreugde en verdriet voor de doelgroep.
Het pastoraat was 24 uur per dag bereikbaar voor hulp in
noodsituaties en calamiteiten. Daar werd veelvuldig gebruik van
gemaakt.
Door contacten en overleg met organisaties, instellingen en
overheidsinstanties is aandacht gevraagd voor de situatie van de
binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en hun gezinnen en
hun personeel in de ruimste zin van het woord. Het pastoraat was
een instrument om de belangen van de binnenschippers, kermis- en
circusexploitanten en hun gezinnen en personeel te behartigen. In
de sociale hulpverlening heeft het pastoraat de functie van
helpdesk. Wanneer nodig wordt doorverwezen naar een netwerk
van deskundigen.
Tijdens de Coronatijd kon men niet bij elkaar komen, maar in de
versoepelingstijd konden toch nog activiteiten georganiseerd worden
zowel in Nijmegen, Raamsdonksveer, Rotterdam/ Zwijndrecht. Op
beperkte schaal vonden vieringen en andere educatieve en
informatieve bijeenkomsten plaats, of werd af en toe een soos
gehouden (Zwijndrecht, Nijmegen en Maasbracht).
Zeer gewaardeerd wordt het verzorgen van de bezoekersdiensten
voor zieken en noodlijdenden. Daar hebben zich ook dit jaar weer
heel wat enthousiaste vrijwilligers voor ingezet.
Het afgelopen jaar kon het begeleiden van allerlei
vrijwilligersgroepen, die geïnteresseerd zijn in creatieve activiteiten,
gezondheid, muziek, toneel etc. een belangrijk taak slechts op
perkte schaal plaatsvinden. Vrijwilligers leveren verder ook een
belangrijke bijdrage aan allerlei praktische zaken, zoals het
onderhoud van de centra en andere zaken, die zich voordoen.
In Nijmegen zijn vrijwilligers druk bezig een Binnenvaartmuseum in
te richten in het schipperscentrum. Alles moet nog gedocumenteerd
worden. Men hoopt het museum binnen afzienbare tijd te kunnen
openen.
In Rotterdam werden buiten Coronatijd elke 3e zondag van de
maand vieringen gehouden in de kapel van Huize St. Anthonius aan
de Binnenweg.
In Zwijndrecht trok de Soos, als dat buiten Coronatijd was
toegestaan gemiddeld 125 mensen en de creatieve bijeenkomsten
zo’n 150 personen. De organisatrice heeft ondersteuning gekregen
van een jongere vrijwilligster, die heel actief is.
De jaarlijkse ziekenvaartocht met een hospitaalschip, de Prins
Willem Alexander, kon in verband met Corona niet doorgaan en is
doorgeschoven naar 2022.
Op de agenda van 2019 staat ieder jaar ook het bevorderen van het
effectief gebruik van de informatietechnologie via het houden ICT
Telematicadag. Door Corona kon die niet doorgaan.
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•

Ook dit jaar had men oog voor de noden elders in de wereld door
het ondersteunen van ontwikkelingswerk. Via de Vastenactie is
financiële hulp verstrekt aan Salesianen:
o
o
o
o

pater Wim Boksebeld,
broeder Willy Leensen,
père Honoré Miyalu de (vervanger van broeder Cees
Smeele †) en
Pam van den Beld

•

ENTE (Europian Network for Traveller Education)
Activiteiten, ook internationaal om de ongelijkheid in het onderwijs
voor kermis- en circuskinderen te voorkomen, werden ondersteund.
Een Europees project vordert gestaag, waaraan Duitsland,
Nederland, Oostenrijk en Hongarije deelnemen. Men probeert druk
op het Europese Parlement uit te oefenen om meer ruimte te krijgen
voor een gelijke behandeling van kermis- en circuskinderen in alle
landen. Daar ontbreekt het nogal aan. Een groot deel van het jaar
verliepen de contacten als gevolg van Corona via Zoom.

•

Forum
Een belangrijk aspect van het pastoraat voor de circusgemeenschap is verder nog de rol die de hoofdaalmoezenier
verricht op internationaal oecumenisch vlak via Forum. Dat is het
internationale samenwerkingsverband van pastores, die de zorg
voor de circusgemeenschap op diaconaal, pastoraal, educatief,
sociaal-maatschappelijk vlak met elkaar afstemmen. Daar is grote
behoefte aan, aangezien de doelgroep zijn activiteiten over de
grenzen uitoefent. In 2020 kon in verband met Corona de FORUMvergadering in Monaco niet doorgaan. Vergaderd is er wel via
Zoom, om de pastorale en sociaal-diaconale zorg voor de kermisen circusexploitanten zo goed mogelijk te waarborgen in alle landen
van de wereld. Zorg is er over de opvolging van aalmoezeniers en
dominees.

•

De Kermis hoort op de lijst van immaterieel erfgoed te staan. Dat
wordt actief nagestreefd. Er dient een keurmerk aan de kermis
gegeven te worden, zodat beunhazen geweerd worden. Daarvoor
werd samen met belanghebbenden en deskundigen ook in 2020
actie ondernomen.

•

Jammer genoeg kon dit jaar in verband met Corona op Eerste
Kerstdag de Kerstmis in de Circuspiste van de Familie Freiwald niet
doorgaan. Wel ontvingen met Pinksteren 10 kinderen de 1ste
Communie.

Nijmegen, juni 2021
Onderstaand treft u het financiële verslag aan van 2020. De financiële
verantwoording van de Landelijke Parochie via een Jaarrekening is
beperkt. De financiering loopt namelijk via de KSCC, KSW-stichtingen
en Steunfondsen. Zij dragen, zowel de materiële als personele kosten
van het landelijk pastoraat. Inmiddels wordt er wel gewerkt met een
eigen Rekening in 2020.
Een overzicht van de
voorgenomen
bestedingen 2020 en
een toelichting daarop

Verder zal er door het wegvallen van subsidies voor betaalde krachten
en de gevorderde leeftijd van de hoofdaalmoezenier een steeds groter
beroep gedaan moeten worden op vrijwilligers. Het coachen en
ondersteunen van deze vrijwilligers vraagt om een professionele en
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betaalde kracht. Zo is er het plan een coach aan te stellen, die
vrijwilligers gaat begeleiden en opleiden om als pastoraal medewerkers
te werken. We hebben daarvoor een subsidie ontvangen van het PIN al
in 2019 van € 17.500. In 2020 is ons als gevolg van Corona niet gelukt
een kandidaat te vinden. Van het PIN hebben we toestemming gekregen
voor 2021 een kandidaat te zoeken. Als dat succesvol wordt afgerond,
mogen we ook voor 2022 en 2023 bij het PIN een verzoek indienen voor
eenzelfde bedrag. Verder onderzoeken wij of er nog andere stichtingen
zijn, die benaderd kunnen worden voor meer financiële ondersteuning
om de rest van de kosten te dekken.

Financiële
verantwoording

Maar het belangrijkste actiepunt blijft het zoeken van een opvolger voor
de hoofdaalmoezenier. Daarvoor zullen voldoende financiële middelen
gevonden moeten worden.
Onderstaand tref u de jaarrekening 2020 aan.

Jaarrekening 2020

Landelijke Parochie
Postbus 390
6500 AM NIJMEGEN

Balans 31 december 2020

2

Resultatenrekening 2020

3

Waarderingsgrondslagen

4

Pagina 7 van 9
Landelijke R.K. Parochie voor Binnenschippers, Kermis- en Circusexploitanten, website KSCC.nl-juni 2021

2020

Balans per 31 december 2020

BALANS DEBET
31-12-2020 31-12-2019

Vlottende activa

Liquide middelen

Totaal Balans Debet

4.194,45

3.254,45

47,57

23,60

4.242,02

3.278,05

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

Eigen vermogen

Totaal Balans Credit

4.2420,02

3.278,05

4.242,02

3.278,05
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Resultatenrekening over het jaar 2020
2020

2019

Baten

9.940,00

9.225,00

Lasten

8.976,03

9.241,37

963,97

-16,37

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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