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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting bij het iaarrapport
De Stichting is opgericht op 7 september 2004 en

statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Het Straatpastoraat heeft de volgende doelstellingen:
- Het Straatpastoraat biedt aan dak- en thuisloze mensen, waaronder actieve gebruikers
van drugs en alcohol, wat voor de meesten in onze samenlevingzo vanzelfsprekend is: een
beetje aandacht en steun bij de kleine en grote vragen van het leven.
- Het Straatpastoraat biedt een rustpunt aan het eind van iedere week met een viering en
een maaltijd waar 120 mensen tot rust kunnen komen, kunnen vieren en bidden en elkaar
kunnen ontmoeten tijdens een gezonde maaltijd die wordt opgediend en die in alle rust kan
worden genoten.
- Het Straatpastoraat biedt 100 vrijwilligers de mogelijkheid om kennis te maken met deze
groep kwetsbare mensen, zich op verschillende manieren met hen te verbinden en ook van
hen te leren.
- Het Straatpastoraat heeft een signalerende functie en vraagt ook buiten het eigen
werkveld aandacht voor de problematiek rondom dak- en thuisloosheid.
Per l januarí201L heeft de Belastingdienst de instelling aangemerkt als Algemeen Nut
Beoogende Instelling IANBI).

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat per 31 december 202L uit de volgende leden
Mw. E.M.T. [Elly) Spoelstra, voorzitter
Dhr. f ,P.H.M. [|os) van Adrichem, secretaris
Dhr. E.f.N. (Eric) Spanjaard, penningmeester
Mw. f.D. []anny) Vellekoop
Mw. H,S. fHenriëtte) Boerma
Mw. M.A. [Marilyn) Fikenscher
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun activiteiten.

Directeur:
Dhr. K,f. [Klaas) Koffeman

Kantoor en administratie:
Parkstraat 32
251.4|K Den Haag

Website:
www.straatpastoraatdenhaag. nl
Emailadres team:
straatpastoraat-denhaag(Dhotmail.com
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Bestuursverslag bij de jaarrekening zozr

Net als het voorafgaande jaar werd ook het jaar zozt wereldwijd

StraatpastoÍaat D*n Haàg

gekenmerkt door de coronapandemíe en de maatregelen die daar het
gevolg van waren. Ook de werkzaamheden van het Straatpastoraat werden
híer uiteraard sterk door beïnvloed.
Voor alle activiteiten gold dat mogelijkheden en onmogelijkheden vaak
bepaald werden door de fase van de epidemÍe en de bíjbehorende
maatschappelijke regels.

Pastoraalwerk
Op aandringen en op kosten van het mínisterie van VWS werd vanaf de jaarwisseling zo/zt in
príncipe aan alle dakloze mensen opvang verschaft, ook aan mensen aan wie dit onder normale
omstandigheden niet wordt gegund. Omdat er veel mensen uit onze aandachtsgroep bij elkaar
waren, bleken deze locaties een zodanÍg vruchtbare 'vindplaats' voor contacten, dat de
straatpastors er zeer regelmatig bezoeken hebben gebracht.
Ondanks verlengíng van de coronamaatregelen werd deze opvang voor de zgn 'nietrechthebbenden' per t meí beëindigd, waard oor zii weer werden terug verwezen naar de straat.
Ook voor'wél rechthebbenden' was er gaandeweg weer te weinig plek, waardoor mensen op een
wachtlijst werden gezet of naar hun eigen netwerk werden terugverwezen.
Gedurende het gehele jaar is ook het 'gewone' pastorale werk en het persoonlijke contact met
mensen uit de aandachtsgroep gestaag doorgegaan. De reguliere plekken van dag- en
nachtopvang werden via vaste 'spreekuren' stelselmatig bezocht en er vonden weer veel
indíviduele gesprekken plaats, ook al kon dít in grote delen van het jaar helaas niet in de ontspannen
atmosfeer van een horecagelegenheid. Naast allerlei praktische, al dan niet met corona
samenhangende zaken, was er dit jaar in de contacten duidelíjk merkbaar hoe eenzaamheid en
depressiviteit het gevolg waren van het sociale isolement waar de pandemie toe geleid heeft.
Belangenbehartiging
Hoewel het geen kernactivíteit is, heeft het Straatpastoraat ter wílle van onze aandachtsgroep
samen met de belangenorganisaties van dak- en thuislozen, het Straatconsulaat en de Achterban,
intensief meegedaan aan overleggen met- en lobby bij de gemeente, om goede opvang zoveel
mogelijk veilÍg te stellen.
Per t november zozt trad een belangríjke verbetering ín door het openen van een Permanente
Winteropvang in voormalig verpleeghuis De Lozerhof. Als deze per t apríl 2022 weer beëindigd
wordt, vallen we qua opvang in veel opzichten echter terug naar de sítuatíe van vóór maart 202o.
Vieringen
Vanzelfsprekend werd ook de vormgevíng van de wekelijkse víeringen en de maaltijden op vrijdag
in de Vincentius Hof bij het Stadsklooster sterk door de coronaregels bepaald en vaak beperkt.
Voor het gehele eerste halfjaar van 2oz1 geldt dat de bezoekers van de kapelvieringen vanwege de
coronamaatregelen in twee groepen moesten worden verdeeld, die om de week welkom waren.
Om iedereen de kans te bieden om het hoogfeest van 'Passie en Pasen' mee te vieren, werden er
net als op Eerste Kerstdag 2o2o op Goede Vrijdag 2021 twee vieringen gehouden.
Vanaf eind augustus tot de nieuwe lockdown eind december kon de kapel voor iedereen tegelijk
worden opengesteld. Daarna moest weer een periode in twee groepen worden gewerkt.

Maaltijden
Ook voor de maaltijden gold in het eerste deel van het jaar dat we ons elke vrÍjdag helaas moesten
beperken tot het uitdelen van afhaalmaaltíjden aan onze bezoekers. Desondanks zijn onze
vríjwilligers er toch ín geslaagd elke week 120 verse warme maaltijden te bereiden, díe dankbaar
aftrek vonden.

Door de gedwongen afstand en het dringende advies aan bezoekers om niet te blijven 'hangen'
werd de mogelijkheden om tijdens en rond de maaltijden de bestaande contacten gaande te
houden, helaas sterk beperkt.
Het aspect van ontmoeting, verbondenheid en gezelligheid, dat voor veel bezoekers minstens zo
belangrijk is als het voedsel op zich, werd sterk gemíst.
Vanaf half oktober tot aan de nieuwe lockdown in december kon, naast de voortgaande
afhaalmogelijkheid, aan een aantal bezoekers ook weer een plek in de eetzalen worden
aangeboden, maar op kleinere schaal dan voorheen.
Het spreekt voor zich dat al deze aanpassingen van vrijwílligerscoórdinator, vrijwilligers en team
veel gevraagd hebben, maar we mogen toch wel met trots vermelden dat zij nooit versaagd
hebben, zodat de bezoekers altiid op een verse, gezonde maaltijd konden blijven rekenen.
Dat dit ook door anderen werd gezien en erkend, blijkt uít het feit dat de Haagse Vrijwilligersprijs
2021 in de categorie organisatíes door de gemeente Den Haag aan het Straatpastoraat werd

toegekend!
Andere activiteiten
ln de perioden van het jaar waarin minder sprake was van beperkende maatregelen, konden ook
een aantal andere activiteiten (weer) worden georganiseerd.
Paasontbijt
Op Tweede Paasdag kon ook het inmiddels traditionele Paasontbijt niet binnen in de eetzalen
worden gehouden. ln plaats daarvan maakten onze vrijwilligers heerlijke ontbiitpakketjes, die
samen met een kop warme koffie of thee buiten op het plein konden worden genuttigd of worden
meegenomen.
Zomerbarbecue

ln tegenstelling tot zozo kon in zozt de populaire zomerbarbecue als 'buitenevenement' wel
doorgaan, zij het ook in dít geval in twee groepen.
Schoenenmarkt
Ook de jonge traditie van een (ongeveer) halfjaarlijkse 'schoenenmarkt' kon worden voortgezet.
ln de ruime Lutherse Kerk konden per keer zo'n 60 à 7o bezoekers mét voldoende onderlinge
afstand kiezen uít een mooie sortering nieuwe of bijna nieuwe schoenen, díe grotendeels via het
bisdom Rotterdam beschikbaar werden gesteld. Ook was er nog keuze uit cosmetica, kleding en
(in november) een collectie gratis winterjassen.
Herfstgesprekken

ln de herfst konden voor het eerst in de coronatijd ook weer groepsgesprekken georganiseerd
worden. Met het oog op de herdenking van de overledenen rond 'Allerheiligen en Allerzielen'
(begin november) stonden de gesprekken in het teken van het 'omgaan met het verlies van
geliefden'. Naast een gezellige lunch waren er indringende gesprekken over persoonlijke
ervaringen en gevoelens rond leven, dood, rouw en verdriet.
Cedenken van ov erledenen
De eerste vrijdag na Allerheiligen en Allerzielen, staat bij het Straatpastoraat jaarlijks in het teken

van het gedenken van de overleden mensen van het afgelopen jaar. Deze keer werden begin
november, mede in aanwezigheíd van familieleden van overledenen, dertíen mensen herdacht,
die bij het Straatpastoraat bekend waren.
ubileum cadeau-actie.
Omdat het 2o-iaríg jubíleum van het Straatpastoraat nog níet actief gevierd kon worden, werd
besloten om onze vriidagse bezoekers toch enÍgszins mee te laten delen in de feestvreugde door

J

in de maand december cadeaubonnen uit te delen, die men in een winkel naar keuze kon
besteden. ln totaalwerden op deze manier ongeveer 23o mensen met een bon verrast.
Ook de sínterklaascadeautjes en de (zzo) kerstpakketten vonden zoals elk jaar een enthousiast en
dankbaar onthaal.
Herberg
Hoewel de traditÍonele'herberg'in de tiid van Advent en Kerst vanwege de coronamaatregelen
níet op de vertrouwde manier kon worden ingericht, wisten team en vriiwilligers onze gasten in
de kapel en op het schoolplein onder de noemer'Herberg De Toevlucht'met waÍTne dranken,
koek en snoep rond een vuurkorf toch weer dat extra stukje warmte en gezellÍgheid te bieden,
waar velen in deze donkere dagen zo naar snakken.

SarnenvattÍng
Ter afsluitíng van dit beperkte bestuursverslag kan worden gesteld dat de coronacrisis het werk
zowel positíef als negatief heeft beihvloed. ln positieve zin, omdat het bereik van de straatpastors
door de concentratie van de aandachtsgroep op extra opvanglocaties werd vergroot. ln negatief
opzicht, omdat de maatregelen met name het verloop van de als ankerpunt zo belangrijke
vriidagen hebben beperkt.
Een uitvoeriger beschriiving van onze werkzaamheden is te vinden in ons jaarverslag zo2t, dat
onder meer te vinden is op onze website www.straatpastoraatdenhaag.nl, Daar is ook alle
Ínformatie te vinden over ons 2o-iarig iubileum, dat op we op r9 rnei 2oz2 hópen te víeren met een
'Zinposíum', de openíng van een gedenkplek van overledenen en een groot iubileumfeest.
Woord van dank

Ons werk zou níet mogeliik ziin zonder de steun van

de

Cemeente Den Haag, de
Vincentiusverenigíng, fondsen, kerken en índividuele donateurs. Wíj zijn erg dankbaar dat ons werk
ook in het afgelopen iaar weer breed en royaal ondersteund is.
We hopen dat dit verslag duideliik maakt dat het bepaald geen weggegooid geld is, maar dat het
op allerleí directe en indirecte manieren volop ten goede is gekomen van de dak- of thuísloze
medemens. Die missie zetten wii ook in zozz graag voort!

Namens het bestuur van de
Stíchtíng Straatpastoraat Den Haag
Den Haag,

qaprilzazz

E.M.T {E ly} Spoelstra,

voorzitter
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Begroting 2O22=

Baten
Subsidie Gemeente Den Haag

96.300

kerkelijke organen
Bijdragen fondsen
Overige baten

35.000
94.500

Bij dragen

2.800

228.600
Lasten
Personeelslasten

166.800

Vrijwilligerskosten
Organisatiekosten
Activiteitenlasten

2.000
13.800
46.000

228.600

Exploitatiesaldo
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STICHTING STRAATPASTORAAT

BALANS

ACTIVA

3L-d,ec-202L
€

31-dec-2020
€

23.0L6

40.757

Vlottende activa:

1.

Kortlopende vorderingen

2.

Liquide middelen

127.044

79.772

Totaal activa

144.O59

tzo.529

3!-d,ec-2O21
€

31-dec-2020
€

Continuïteitsreserve

53.865

48.982

Totaal eigen vermogen

53.865

48.982

Diverse schulden
Vooruitontvangen bedragen

35.698

54.496

37.746
33.800

Totaal kortlopende schulden

90.194

7L.547

t44.OS9

t20.s29

PASSIVA

Eigen vermogen:

3.

Kortlopende schulden:
4.
5.

Totaal passiva

STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG
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STICHTING STRAATPASTO RAAT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Werkeliik
202L

Begroting
2021
€

Werkeliik
2020

96.300

96.300

4L.284
65.100
5.393

35.000
87.500

19.83447.839
75.500
11.939

2L8.946

220.900

205.744

1.50.474

15B.300
2.000
13.800

I49.403

46.800

33.269

220.900

200.055

c

L

€

BATEN
Subsidie Gemeente Den Haag
Subsidie Gemeente Den Haag

7

afrekening subsidievaststelling 2020 r esp. 20L9
Bij dragen kerkelijke organen
Bijdragen fondsen
Overige baten

B.

9.

10.

96.300

10.869

2.L00

LASTEN

L7.

Personeelslasten

L2.

Vrijwilligerskosten
Organisatiekosten
Activiteitenlasten

13,

t4.

4.167

L5.042
44.379
2T4.062

Exploitatiesaldo

4.884

3.015

14.368

5.689

RESULTAATBESTEMMING

Correcties subsidie 2019
Gemeente Den Haag
Genormaliseerd resultaat
Toevoeging algemene reserve

10.B69

19.834-

5.985-

25.523

4.884

5.689
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STICHTING STRAATPASTORAAT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Doelstelling van de Stichting
De Stichting heeft ten doel het bieden van pastoraat op straat voor mensen die dak- of
thuisloos zijn, mensen met psychiatrische of verslavingsproblemen en andere sociaal
kwetsbare mensen. Het werkgebied van de Stichting is Den Haag c.q. die plaatsen in
Nederland waar mensen Den Haag tijdelijk verblijven.

Pastoraat is in de visie van het Straatpastoraat Den Haag het onvoorwaardelijk aanwezig
zijn - zonder voorwaarden vooraf in de zin van afkick of toegeleiding naar hulpverlening voor mensen die aandacht en/of geestelijke steun nodig hebben in hun bestaan op straat.
Deze vorm van pastoraat wordt geboden vanuit een christelijke visie, een visie waarin elk
leven de moeite waard is, een visie die nadrukkelijk openstaat voor andere
levensbeschouwingen.

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform

Richtlijn RIk.C1 [Kleine Organisaties zonder
Winststreven) van de Raad voor de faarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Als vergelijkende exploitatiecijfers staan vermeld de begroting202L en de werkelijke
cijfers 2020. Voor de balans zijn de cijfers per 3L december 2020 als vergelijking
opgenomen.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel
noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Eisen vermosen
Het eigen vermogen kan onder meer bestaan uit bestemmingsreserves.
Aan bestemmingsreserves is door het bestuur een bepaalde bestemming gegeven

STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG
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STICHTING STRAATPASTORAAT

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Grondslagen voor de resultaatbepaling
De baten en lasten worden, tenzij anders is vermeld, toegerekend aan de periode waarop
deze betrekking hebben met inachtneming van de hiervoor genoemde

waarderingsgrondslagen.
Pensioenlasten
De pensioenvoorziening voor werknemers is

verantwoord volgens de verplichting-aan-depensioenuitvoerder-benadering. Derhalve worden verschuldigde pensioenpremies als last
opgenomen en worden nog niet betaalde premies als schuld opgenomen, en teveel betaalde
premies als vordering.
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting op de balans per

3l

december 2021

3r-L2-202r
€

3L-12-2020
€

ACTIVA

1.

Kortlopende vorderingen
Gemeente Den Haag, restant subsidie
Gemeente Den Haag restant subsidie
Diaconie Protestantse Gemeente Den
Fonds 1818, restant toezegging 2020
St, Rotterdam, (restant) toezegging
Overige te ontvangen posten
Vooruitbetaalde kosten

2.

9.630
9,630

2020
2021
Haag

resp.20L9

2.000

9.630
19.000
2.000
10.000

L.243

513

L27

23.016

40.757

Liquide middelen
ING Bank, rekeningen-courant
ING Banh zakelijke spaarrekeningen

LOB.B77

63.314

L5.L99

L9.464
3.006-

Kruisposten

3.032,
LzL.044

79.772

48.982
4.884

43.293
5.689

53.865

48.982

PASSIVA

Eigen vermogen

3.

Continuïteitsreserve

l januari
Uit resultaatverdeling
Saldo per

Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van zes maanden exploitatie,
zijnde ca. € L00.000.
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting op de balans per

3l

december 2021
3L-L2-2021
€

4.

Diverse schulden
Belastingdienst
Pensioenpremies
Overige premies personeelsverzekeringen
Vakantietoeslag incl. sociale lasten
Personeel, opgebouwd Ioopbaan- en keuzebudget
Te verrekenen subsidie201,9 Gem. Den Haag
Steh stichting voor stad en kerk
Kerstmaaltijd
Deskundigheidsbevordering
Overige

5.

3t-12-2020
€

7.834
0

2.545
4.989
2.072

7.598
L.6544.530
4.964
2.072

70.204
7.864

1.301

t.620

3.500

1.500
7.274

3.732

35.698

37.746

41.000
3.500

32.000

9.996

1.B00

54.496

33.800

1.500

Vooruitontvangenbedragen
Fondsbijdrage derde pastor [anoniem)
Haagse Vrijwilligersprijs 2021 (besteding 2022)
Diversen

STICHTING STMATPASTORAAT DEN HAAG
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2021

Werkeliik
2021
€

Begroting
2021
€

Werkeliik
2020
€

BATEN
7

Biidrage Gemeente Den Haag
Subsidie Gemeente Den

Haag

96.300

96.300

96.300

Bij brief met kenmerk ABBA/VL/22822 d.d. 9 januari2020 heeft de Gemeente Den Haag een
exploitatiesubsidie verleend van maximaal € 96.300.
Subsidie Gemeente Den Haag afrekening
subsidievaststelling 2019

10.869

19.834

Bij brief met kenmerk ABBA/VS/10303 d.d. 5 februari 2021heeft de Gemeente Den Haag de
subsidie over 2019 lager vastgesteld op €76.466, dus € L9.B34lager. Deze correctie is in de
exploitatie 2020 v er anlwoord.
Na bezwaar heeft de Gemeente Den Haag de subsidie over 2019 bij brief met kenmerk
ABBA/VS/ d.d. 2 juni 202Lherzien, naar € 87.335. De correctie van € 10.869 is in de
explo itatie 202I

B.

v

er antwo ord.

Biidragen kerkelijke instellingen en collecten
Protestantse Diaconie Den Haag
Bisdom Rotterdam
Bisdom Rotterdam extra
Konferentie Nederlandse Religieuzen
Diversen
Opbrengst collecten

19.000
7.500
1.500
8.500

19.000
10.000

19.000
7.500

4.784

6.000

15.089

4L.284

35.000

4L.839

250

'

Naast het hierboven genoemde bedrag draagt de Diaconie PGG ook voor ca. € 25.000 bij aan
de salariskosten van de coórdinator Maaltijdproject, via de exploitatie van Stek, stichting
voor stad en kerk.
9

Biidragen fondsen
Fonds 1B1B
RK Wees-Oude Liedenhuis

10.000

St. Rotterdam

10,000
7.000

Fred Foundation
Fondsbijdrage derde pastor [anoniem)

Stichting de Lichtboei

transport

1"5

7.000

23.000
5.000

32.000

55.000

69.000
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STICHTI NG STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2O2l

Werkeliik
202L
€

Begroting
202L
€

Werkelijk
2020
€

transport

64.000

69.000

St. Nicolaas Gasthuis

2.500
2.500
2.500
2.000
600

2.000

Netwerk DAK
fan v.d. Snelfonds
Cornelis van 't Wout
Stichting Nederland Cares

2.500
2.000

74.tOO

87.500

75.500

5.689

2.000

8.954

Overige baten

10

Giften en donaties

Landelijk Netwerk DAK Corona noodhulp
Verkopen Cooking for Crowds
Overige

2.200
785
297-

100

5.393

2.too

LL,939

L07382

L07.700
32.L00
12.700
2.300
3.000
500

1.04.73L

158.300

t49.403

LASTEN

77.

Personeelslasten
Salarissen, incl. vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering
Sociale lasten

26.843
13.380
2.333
435
9.472
9.377-

Pensioenlasten
Kosten woon-/werkverkeer

Arbokosten
Overige personeelskosten
Af: ontvangen ziekengeld

r50.474
Aantal Fte's

2,0

2,0

De Stichting volgt de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk Nederland, met
deelname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
De bestuursleden

zijn onbezoldigd.
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27.083
10.918
2.307
876
3.487

2,0

STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2021

L2.

Werkelijk
202L
€

€

€

625

750

2.684

800
1.000

B5B

200

662
L.603

4.L67

2.000

3.015

9.455

7.300

9.654

Organisatiekosten
Administratie- en advieskosten
Kosten salarisverwerker
Communicatie
Telefoon
IT-kosten
Drukwerk
Documentatie/abonnementen
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Vergaderkosten
Bankkosten
Overige

L4.

202r

Werkeliik
2020

Vriiwilligerskosten
Vrijwilligersvergo eding
Deskundigheidsbevordering
Overige vrijwilligerskosten

13.

Begroting

3.L73

L.200
800
800
800
700
400
200
300
500
800

15.O42

13.800

t4364

L4.44L
4,555
7L.413
754
9.000
3.850

1,0.862

367

16.000
1.000
7.800
1.000
9.000
4.000
7.500
500

44.379

46.800

7.042
522
370

480

40r
992
323
L.704

364

457

474

Activiteitenlasten
Maaltijdproject
Begrafenissen
Pastoraal werk

Vieringen
Huur Vincentius Hof, Stadsklooster
Kerstpakketten
Straatpastoraat Den Haag20 jaar
Overige activiteiten

3.850
BB7
B3B

11.100
3.850

1.882

33.269

Volgens opgave van Vereniging Vincentius [de verhuurder) bedraagt de commerciële
huurprijs voor het gebruik van de ruimte in het Stadsklooster € 29.900. Het verschil van
€ 20.900 beschouwt Vereniging Vincentius als subsidie.
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