
Stichting Stadsklooster Mariken
(voorheen: Stichting Augustijns Centrum De Boskapel)

Financieel verslag 2020

10-2-2021 vastgesteld door het bestuur
11-5-2021 goedgekeurd door de Raad van Toezicht



1  BALANS PER 31 DECEMBER 2020

 31-12-2020 31-12-2019
A C T I V A € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris -                -                

Financiële vaste activa
Vorderingen 2.480         274            

Vlottende activa
Liquide middelen 109.955     92.031       

Totaal 112.435     92.305       

P A S S I V A

Vermogen
Vermogen begin jaar 18.788      77.367      
Bestemmingsreserves 35.000      35.000      
Resultaat 2020 (2019) 15.260-      23.579-      
Vermogen eind jaar 38.528      53.788      

Overige schulden 14.196      2.609        

Nog te besteden giften 30.555      35.908      

Nog te besteden projecten 29.156      -                

Totaal 112.435    92.305      
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2  STAAT VAN INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2020
     

2020 2020 2019
werkelijk begroting werkelijk 

€ € €
Gemeenschap
Inkomsten
Gemeenschap 53.089      55.100       67.203      
Totaal inkomsten gemeenschap 53.089      55.100       67.203      

Uitgaven          
Liturgie 11.670      13.340       7.828        
Personeelskosten 31.223      35.250       45.384      
Huisvestingskosten 15.195      15.980       18.117      
Totaal uitgaven gemeenschap 58.088      64.570       71.329      

Subtotaal gemeenschap -4.999       -9.470       -4.126       

Algemeen beheer
Kantoorkosten 6.232        2.200         6.244        
Verkoopkosten 1.248        1.070         842           
Algemene kosten 2.811        1.168         12.367      
Totale kosten algemeen beheer 10.291      4.438         19.453      

INKOMSTEN UIT VERMOGEN

Inkomsten uit vermogen
Rente bank 31             -                 -                
TOTAAL INKOMSTEN UIT VERMOGEN 31             -                 -                

TOTAAL saldo gemeenschap 15.259-      13.908-      23.579-      
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3 TOELICHTING

Algemeen

Stadsklooster Mariken
De Stichting heeft ten doel:

Het vormen en in stand houden van een “Stadsklooster”, als forum waar 
maatschappelijke, culturele en religieuze initiatieven bijeenkomen, elkaar inspireren en 
versterken om beter te voorzien in de behoeften in de samenleving op het gebied van 
spiritualiteit, bezinning en zingeving.
Bij te dragen aan de zoektocht naar een nieuwe positie van de kerken in de 
samenleving, door een uitwisseling tussen kerkelijke en maatschappelijke initiatieven te 
stimuleren waarin zij enerzijds de eigen tradities opnieuw vertalen en anderzijds elkaar 
inspireren en verrijken.

Het bevorderen van de sociale cohesie in Nijmegen en omgeving door het genereren 
van meer aandacht voor spiritualiteit en zingevingsvragen in het publieke debat.
De Stichting heeft mede ten doel ervoor zorg te dragen, dat de door de Bijbel en de 
spiritualiteit van Augustinus geïnspireerde geloofsgemeenschap (voorheen Augustijns 
Centrum de Boskapel) waaraan de idee van het Stadsklooster is ontsproten, onder het 
dak van het Stadsklooster kan bloeien en het Stadsklooster in de verwezenlijking van 
zijn  genoemde doelstellingen blijft inspireren en dragen. Hetzelfde zal gelden ten 
aanzien van andere geloofsgemeenschappen die zich met de Stichting en haar doel 
willen verbinden.

KvK: Inschrijving Kamer van Koophandel onder nummer: 09197158

ANBI:
Voordeel ANBI status voor donateurs.
Stadsklooster Mariken heeft een ANBI status en als zodanig zijn giften aan onze 
stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting. Ook 
bedrijven kunnen giften aftrekken.
Onze ANBI status is te verifiëren door naar de website van de belasting te gaan. Ons 
RSIN nummer is 820711056.

Beloningsbeleid:
De bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor 
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de 
uitoefening van hun functie redelijkerwijs te maken en gemaakte kosten.
Voor de beloning van de pastor, in vaste dienst bij Stadsklooster Mariken, is voor de 
hoogte van de beloning vrijwillig aangesloten bij de salarisschalen uit de CAO Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening. Voor de pensioenregeling is, eveneens vrijwillig, 
aangesloten bij PFZW.
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Stadsklooster Mariken

Stadsklooster Mariken is voortgekomen uit het Augustijns Centrum de Boskapel, de 
geloofsgemeenschap rondom de kloosterkapel van de Augustijnen in Nijmegen. De 
Boskapel heeft naam gemaakt doordat vernieuwing in haar DNA is gaan zitten. Al in de 
jaren '60 van de vorige eeuw was de Boskapel een officiële experimenteerplaats voor 
kerkelijke vernieuwing, daarna groeide zij uit tot een (kerk-)plek voor zoekers en zieners 
die het in de gevestigde kerken niet konden vinden, en nu, met de oprichting van het 
Stadsklooster Mariken wordt de lijn van vernieuwing voortgezet. Het kan niet anders of 
de kruisbestuiving van maatschappelijke en kerkelijke spiritualiteit levert nieuwe 
inspiratie op, zowel voor de tochtgenoten als ook voor de initiatiefnemer zelf.

Het Stadsklooster Mariken is een gezamenlijke expeditie van kerkelijke en 
maatschappelijke initiatieven op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Gelovige, niet 
gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend perspectief. 
Geen afgesloten klooster dus, maar een stadsklooster als idee, waar initiatieven en 
mensen samenwerken, van elkaar leren, elkaar versterken en gebruik maken van 
elkaars expertise. Deze gezamenlijke tocht levert voor iedereen vernieuwende impulsen 
op, het zingevingsaanbod in Nijmegen krijgt meer kwaliteit, en onze stad wordt 
leefbaarder.

Spiritualiteit

In het Stadsklooster werken kerkelijke en maatschappelijke initiatieven samen. 
Gelovige, niet gelovige en anders-gelovige mensen zoeken daarin naar een overstijgend 
perspectief. De spiritualiteit van het Stadsklooster is daarom een spiritualiteit die juist de 
verbinding zoekt met ándere spiritualiteiten. Een spiritualiteit niet om af te bakenen, 
maar om grenzen te overstijgen. Het initiatief voor het Stadsklooster Mariken komt voort 
uit de augustijnse spiritualiteit van voorheen de Boskapel. Een belangrijk kenmerk van 
de spiritualiteit van Augustinus kan kort samengevat worden in de woorden: God licht op 
in mensen. Bij Augustinus leidt de zoektocht naar God linea recta naar de mens, zowel 
naar binnen bij jezelf, alsook naar buiten, naar de ander. Komend vanuit deze 
spiritualiteit wil het Stadsklooster Mariken de rijke schat van de christelijke traditie ten 
dienste stellen aan de brede spiritualiteit en zingeving in onze stad. En omgekeerd hoopt 
het Stadsklooster Mariken om vanuit andere spiritualiteiten en bronnen geïnspireerd te 
worden.
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4 PROJECTEN 2020

Roze werkgroep 2020
werkelijk

Inkomsten
Nog te besteden subsidie 2019 4.353€                
Stichting Menno Mulder Fonds bijdrage roze week 2019 527€                   
Protestantse Kerk in Nederland Subs Nr. 01-19-03 625€                   
Federatie COC Nederland 562€                   
Gemeente Nijmegen-20201001 1.200€                
Protestantse Kerk in Nederland Subs 450€                   
Verbindend organiseren Geloof in mij 400€                   
Nog te ontvangen subsidie 650€                   
Totaal inkomsten Rose werkgroep 8.767€                

Uitgaven
Mindmix 2.849€                
Muziek 150€                   
Declaraties decoratie 82€                     
Doorbelasting overhead 3.238€                
Doorbelasting huur Boskapel 500€                   
Totaal kosten Roze werkgroep 6.819€                

 TOTAAL Rose werkgroep (Saldo/budget 2021) 1.948€                

Voltooid Leven symposium 2020 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie Porticus 4.733€                
Bijdragen deelnemers 14.833€              
Totaal inkomsten Voltooid Leven symposium 2020 19.566€              

Uitgaven
Sprekers 2.286€                
Muziek 150€                   
Lunch 3.016€                
Diverse kosten 672€                   
Website en promotie 1.348€                
Doorbelasting overhead 8.410€                
Doorbelasting huur Boskapel 500€                   
Totaal kosten Voltooid Leven symposium 2020 16.383€              

TOTAAL Voltooid Leven symposium 2020 
(Saldo/budget 2021) 3.183€                

Saldo te besteden aan andere onderdelen van het project 
Voltooid Leven

Stichting Stadsklooster Mariken Nijmegen Pagina 6 van 8 (Print) 27-6-2021



a. Voltooid Leven gezinsgesprekken 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie  €                   754 

 €                   754 

TOTAAL Voltooid Leven gezinsgesprekken 754€                   

b. Voltooid Leven debat 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie  €                2.338 

 €                2.338 

TOTAAL Voltooid Leven debat 2.338€                

c. Voltooid Leven café 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie  €                   532 

 €                   532 

TOTAAL Voltooid Leven café 532€                   

Spiriscapes 2020 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie Porticus 20.753€              
Subsidie KNR 10.000€              
Totaal inkomsten Spiriscapes 30.753€              

Uitgaven
Reis- en verblijfkosten 832€                   
Doorbelasting overhead 13.560€              
Totaal kosten Spiriscapes 14.392€              

TOTAAL Spiriscapes 2020 (Saldo/budget 2021) 16.361€              

 Dit budget kan in overleg bestemd worden voor 
urenuitbreiding medewerker en/of externe inhuur 
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Om alle zielen 2020 2020
werkelijk

Inkomsten
Subsidie Porticus 4.890€                
Totaal inkomsten Om alle zielen 4.890€                

Uitgaven
Doorbelasting overhead 850€                   
Totaal kosten Om alle zielen 850€                   

TOTAAL Om alle zielen (Saldo/budget 2021) 4.040€                

Nog te besteden subsidiegelden 29.156€              
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