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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting financieel jaarverslag

De Stichting is opgericht op 7 september 2004 en statutair gevestigd te 's-Gravenhage.
Het Straatpastoraat heeft de volgende doelstellingen:
- Het Straatpastoraat biedt aan de actieve gebruikers van drugs en alcohol en aan
dak- en thuislozen wat voor de meesten in onze samenleving zo 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

Voor 2018 is een subsidie aanvraag bij de Gemeente 's-Gravenhage ingediend. Deze past in
het kader "Samen en met eigen kracht 2016-2018".
De verleende subsidie bedraagt voor 2018 € 96.300 (brief Gemeente Den Haag met
kenmerk ABBA/VL/9591 d.d. 11 november 2017).
Per 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst de instelling aangemerkt als Algemeen Nut
Beoogende Instelling (ANBI).
De administratie is ondergebracht bij Stichting Stek, stichting voor stad en kerk te Den
Haag.

STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG
- financieel jaarverslag 2018 pag. 1 van 16

STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting financieel jaarverslag
Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit de volgende leden:
Mevrouw I.M. (Inge) Vianen, voorzitter
Mevrouw M.P. (Marijke) Witteman-Bom, secretaris
De heer E.J.N. (Eric) Spanjaard, penningmeester
Mevrouw J.D. (Janny) Vellekoop
Mevrouw J. (Jannie) Nijwening
De heer J.P.H.M. (Jos) van Adrichem
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun activiteiten.
Directeur:
De heer D.N. (Derk) Stegeman
dstegeman@stekdenhaag.nl
Kantoor en administratie:
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
Website:
www.straatpastoraatdenhaag.nl
Emailadres team:
straatpastoraat-denhaag@hotmail.com
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BESTUURSVERSLAG
Er zijn voor de ander zodat die zich gezien en gehoord voelt en gerespecteerd wordt in de
Sinds januari 2018 bestaat het team van het Straatpastoraat uit drie straatpastores en een
vrijwilligerscoördinator. Samen staan zij elke dag in contact met een groot aantal dak- en
thuislozen in onze stad. Er kan op hen gerekend worden: per telefoon en email is het team
bereikbaar. Maar ook en vooral op straat: bij de dag- of nachtopvang, bij de soepbus of op
andere plekken in onze stad, zijn de straatpastors aanwezig met een luisterend oor. Daar
waar gevraagd, bieden zij hulp.
Sinds januari 2018 bestaat het team van het Straatpastoraat uit drie straatpastores en een
vrijwilligerscoördinator. Samen staan zij elke dag in contact met een groot aantal dak- en
thuislozen in onze stad. Er kan op hen gerekend worden: per telefoon en email is het team
bereikbaar. Maar ook en vooral op straat: bij de dag- of nachtopvang, bij de soepbus of op
andere plekken in onze stad, zijn de straatpastors aanwezig met een luisterend oor. Daar
waar gevraagd, bieden zij hulp.
Het ankerpunt van het Straatpastoraat Den Haag zijn de laagdrempelige vieringen en
maaltijden die sinds jaar en dag op vrijdagmiddag in de sfeervolle Jozefkapel van het
Stadsklooster in Den Haag plaatsvinden. De viering begint om 17.00 uur en is een moment
van rust en bezinning voor 35-50 bezoekers die vaak een weinig gestructureerd leven
hebben. Het is een uur van spiritualiteit waarin zij even op adem kunnen komen, voor zichzelf
en met anderen. Naast bijbellezing en een korte, op het straatleven toegespitste uitleg en
muziek blijken vooral de gebeden en het aansteken van kaarsjes de bezoekers te raken. In de
viering gaat de pastor letterlijk de rijen langs om te vragen of mensen iets hebben waar ze
voor willen bidden, waarna deze gebeden worden voorgedragen door de pastor. Deze
persoonlijke aandacht wordt gewaardeerd. Ook wordt elke week samen met de bezoekers
besloten aan wie er een kaart verstuurd zal worden. Er wordt samen nagedacht over wie het
moeilijk heeft en een steuntje in de rug of een teken van medeleven kan gebruiken. Iedere
bezoeker krijgt de gelegenheid om iets op de kaart te schrijven waarna de pastors deze op de
bus doen. Na afloop van de viering begint beneden in de twee eetzalen de wekelijkse maaltijd.
Elke vrijdag van het jaar wordt er vanaf 18.00u een voedzame drie-gangenmaaltijd opgediend
die wordt afgesloten met een kopje koffie of thee. Hier komen gemiddeld 100-120 bezoekers
op af die de gezelligheid, aandacht en het lekkere eten erg waarderen. Sinds november 2018
kunnen bezoekers op elke eerste vrijdag van de maand gratis een bezoek brengen aan de
kapper en ook een sessie met vrijwilligers van ‘Reikicentrum Zijn’ wordt dan gratis aan
belangstellenden aangeboden.
Hoewel de vieringen en de maaltijden de meest zichtbare activiteiten van het Straatpastoraat
Den Haag zijn, blijken de contacten met de straatpastores niet minder belangrijk. Wekelijks
hebben de drie straatpastores contact met tientallen mensen, en soms wordt de uitvaart
geregeld van een overledene uit de doelgroep waarvan de familie buiten beeld is. Het was
bijzonder dat in 2018 in de Jozefkapel het doopsel van een kind plaatsvond uit een inmiddels
‘gesetteld’ gezin waarvan de man enkele jaren geleden, toen hij nog dakloos was, het
straatpastoraat als vaste bezoeker bezocht. Hij koos de viering van het Straatpastoraat
vanwege zijn goede herinneringen aan de contacten van die tijd.
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Het is inmiddels een traditie van meer dan tien jaar dat in de periode van Advent en Kerst de
kapel wordt omgetoverd in een ‘herberg’, waar in deze donkere periode van het jaar een
bijzondere gastvrijheid en sfeer wordt geboden. Ook op het plein is er een extra feestelijke
ontvangst van de bezoekers met warme dranken en versnaperingen, die passen bij
Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Op de eerste vrijdag na Sinterklaas krijgen alle bezoekers
ook een cadeautje (sjaals, handschoenen, mutsen, sokken e.d.). Dankzij een fonds kunnen we
rond Kerst iedereen een aantrekkelijk kerstpakket meegeven.
In 2018 vonden ook een aantal bijzondere activiteiten plaats. In mei brachten de pastores met
een groep dak- en thuislozen een bezoek aan de jaarlijkse ‘daklozendag’ in Amsterdam. Ook
werd er dit jaar met een groepje dak- en thuislozen een bezoek gebracht aan het
‘aankomstdorp’ van de Volvo Ocean Race in Scheveningen en kon op uitnodiging van het
Gemeentemuseum een groepje belangstellenden een avondbezoek brengen aan de vaste zalen
en tentoonstellingen van het museum.
Het Straatpastoraat is er juist ook voor de minder mooie momenten in een mensenleven en
staat stil bij verdriet, verlies en gemis. Daarom stonden we op vrijdag 20 juli stil bij de
International Remembrance Day, de herdenking van allen die zijn overleden als gevolg van
een verslaving. En op 2 november, Allerzielen, brachten we de mensen in herinnering die we
in het afgelopen jaar in de kapel herdacht hadden en bij wie we soms ook bij de uitvaart
betrokken waren geweest. Helaas hebben we in het afgelopen jaar ook onverwacht afscheid
moeten nemen van Jopie Bregten die als vrijwilliger jarenlang een steunpilaar in ons werk
was.
Al dit mooie werk zou niet mogelijk zijn zonder de vele vrijwilligers die zich inspannen voor
het Straatpastoraat. Het was dan ook bijzonder dat, dankzij de Waarderingsprijs voor
vrijwilligerswerk die het Straatpastoraat in 2017 ontving van de gemeente Den Haag, bij de
maaltijd op 13 maart 2018 de rollen eens konden worden omgedraaid: een groep van ruim
20 vaste bezoekers bereidde toen heerlijke warme maaltijd voor ongeveer 50 van onze vaste
vrijwilligers. En dat alles onder bezielende en enthousiaste leiding van de Haagse topkok en
Bekende Nederlander Pierre Wind. Deze Maaltijd Omgekeerd was én leuk voor onze
vrijwilligers, die zélf eens verwend werden, én leuk voor onze bezoekers, die eens iets terug
konden doen.
Een van deze vrijwilligers werd door het idee van de “Maaltijd Omgekeerd” geïnspireerd en
organiseerde een zelfde maaltijd voor leden van de Rotary. De opbrengst van deze maaltijd
(na aftrek van de onkosten en een vergoeding voor de helpers) ging naar het Straatpastoraat.
Wij kijken terug op een mooi 2018 en zijn dankbaar voor alle steun die er is voor het werk
van het Straatpastoraat Den Haag: de inzet van vrijwilligers, lokale bedrijven en instanties en
de financiële ondersteuning die wij mogen ontvangen van particulieren, fondsen en de
gemeente. Wij hopen dat wij hier ook het komende jaar weer op mogen rekenen zodat wij ons
werk kunnen blijven doen.
Den Haag, 5 april 2019
Inge Vianen (voorzitter)

STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG
- financieel jaarverslag 2018 pag. 4 van 16

STICHTING STRAATPASTORAAT

Begroting 2019:

Baten
Subsidie Gemeente Den Haag
Bijdragen kerkelijke organen
Bijdragen fondsen
Overige baten

96.300
36.000
74.000
1.700
208.000

Lasten
Personeelslasten
Vrijwilligerskosten
Organisatiekosten
Activiteitenlasten

155.300
1.300
17.500
33.900
208.000

Exploitatiesaldo

-
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BALANS
ACTIVA

31-dec-2018
€

31-dec-2017
€

44.163

48.297

Vlottende activa:
1.

Kortlopende vorderingen

2.

Liquide middelen

100.928

50.171

Totaal activa

145.091

98.468

31-dec-2018
€

31-dec-2017
€

Algemene reserve

23.459

26.187

Totaal eigen vermogen

23.459

26.187

-

40.000

82.632
39.000

27.281
5.000

Totaal kortlopende schulden

121.632

32.281

Totaal passiva

145.091

98.468

PASSIVA
Eigen vermogen:
3.

4.

Voorzieningen

Kortlopende schulden:
5.
6.

Diverse schulden
Vooruitontvangen bedragen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2018
€

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

BATEN
7.
8.
9.
10.

Bijdrage Gemeente Den Haag
Bijdragen kerkelijke organen
Bijdragen fondsen
Overige baten

96.300
32.903
80.500
17.830

96.300
36.000
72.000
1.600

95.300
38.624
60.133
17.713

227.533

205.900

211.770

177.872
1.529
17.528
33.331

160.100
1.300
16.600
27.900

157.689
1.565
11.146
42.285

230.261

205.900

212.685

LASTEN
11.
12.
13.
14.

Personeelslasten
Vrijwilligerskosten
Organisatiekosten
Activiteitenlasten

Exploitatiesaldo

2.728-

-

915-

2.728-

-

915-

2.728-

-

915-

RESULTAATBESTEMMING
Onttrekking algemene reserve
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
Doelstelling van de Stichting
De Stichting heeft ten doel het bieden van pastoraat op straat voor mensen die actief
gebruiken ( drugs/alcohol ) en voor dak- en thuislozen, alles in de ruimste zin van het
woord. Het werkgebied van de Stichting is 's-Gravenhage casu quo die plaatsen in
Nederland waar gebruikers uit 's-Gravenhage 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 RJk.C1 (Kleine Organisaties zonder
Winststreven) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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 begroting 2018 en de werkelijke
cijfers 2017. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2017 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.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen kan onder meer bestaan uit bestemmingsreserves.
Aan bestemmingsreserves is door het bestuur een bepaalde bestemming gegeven.
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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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Toelichting op de balans per 31 december 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
1.

Kortlopende vorderingen
Gemeente Den Haag, restant subsidie 2018
Gemeente Den Haag, restant subsidie 2017
Diaconie Protestantse Gemeente Den Haag
Fonds 1818, toezegging 2018 resp. restant 2017
St. Rotterdam, restant toezegging
Te ontvangen uitkering verzekering
Overige te ontvangen posten
Vooruitbetaalde kosten

2.

9.630
19.000
10.000
4.000
1.533

9.530
19.000
3.000
12.000
3.803
399
565

44.163

48.297

81.796
19.132

32.159
18.012

100.928

50.171

Liquide middelen
ING Bank, rekeningen-courant
ING Bank, zakelijke spaarrekeningen
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Toelichting op de balans per 31 december 2018
31-12-2018
€

31-12-2017
€

PASSIVA
Eigen vermogen
3.

Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Uit resultaatverdeling

4.

26.187
2.728-

27.102
915-

23.459

26.187

40.000
40.000-

40.000

-

40.000

Voorzieningen
Voorziening outplacement
Toevoeging
Onttrekking

Inzake outplacemant zijn in 2018 definitieve afspraken gemaakt, ten laste van de
voorziening. De te betalen bedragen zijn opgenomen onder kortlopende schulden.

5.

Diverse schulden
Belastingdienst
Pensioenpremies
Overige premies personeelsverzekeringen
Vakantietoeslag incl. sociale lasten
Rek.crt. Stek, stichting voor stad en kerk
Kerstmaaltijd
Personeel, opgebouwd loopbaan- en keuzebudget
Deskundigheidsbevordering
Nog te besteden PEP prijs
Outplacement, te betalen in 2019
Overige

10.838
1.6512.367
6.884
3.542
3.500
2.072
1.500
51.919
1.661

9.192
557
684
4.882
7.371
2.072
1.066
1.457

82.632

27.281
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

6.

31-12-2018
€

31-12-2017
€

32.000
7.000
-

5.000

39.000

5.000

Vooruitontvangen bedragen
N.N. 1
Fred Foundation
Diversen
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Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018
Werkelijk
2018
€

BATEN
7.

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

Bijdrage Gemeente Den Haag
Subsidie Gemeente Den Haag
96.300
96.300
95.300
Bij brief met kenmerk ABBA/VL/9591 d.d. 11 november 2017 heeft de Gemeente Den Haag
een exploitatiesubsidie verleend van maximaal € 96.300.

8.

Bijdragen kerkelijke instellingen en collecten
Bijdrage Diaconie Protestantse Gemeente
s-Gravenhage (PGG)
Bisdom Rotterdam
Diversen
Opbrengst collecten

19.000
5.000
2.050
6.853

19.000
10.000
7.000

19.000
5.000
1.025
13.599

32.903

36.000

38.624

Naast het hierboven genoemde bedrag draagt de Diaconie PGG ook voor ca. € 33.000 bij aan
de salariskosten van de coördinator Maaltijdproject en de directeur, beide via de exploitatie
van Stek, stichting voor stad en kerk.
9.

Bijdragen fondsen
N.N. 1
Fonds 1818
RK Wees-Oude Liedenhuis
St. Rotterdam
Fred Foundation
N.N. 2
St. Nicolaas Gasthuis
Jan v.d. Snelfonds
St. den Beer Poortugael
Haellastichting
Cooking for Crowds

10.

32.000
10.000
10.000
10.000
7.000
5.000
2.500
2.500
1.500
-

-

10.000
10.000
10.000
5.000
2.500
3.000
1.500
2.500
15.633

80.500

72.000

60.133

13.164
3.500
1.000
100
66

1.600
-

13.223
1.700
2.500
170
121

17.830

1.600

17.713

Overige baten
Giften en donaties
St. Zorg en Bijstand
PEP waarderingsprijs
Verkopen Cooking for Crowds
Overige
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Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018
Werkelijk
2018
€

LASTEN

11.

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

Personeelslasten
Salarissen, incl. vakantietoeslag en
eindejaarsuitkering
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Incidentele personeelskosten
Af: ontvangen ziekengeld

Aantal Fte's

138.132
35.696
14.470
14.167
11.919
36.512-

141.600
37.100
15.200
5.400
39.200-

100.674
25.343
11.052
4.347
40.000
23.725-

177.872

160.100

157.689

2,1

2,1

1,6

De Stichting volgt de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk Nederland, met
deelname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.
De incidentele personeelskosten bestaan uit kosten outplacement.
12.

Vrijwilligerskosten
Vrijwilligersvergoeding
Overige vrijwilligerskosten

13.

750
779

750
550

750
815

1.529

1.300

1.565

10.850
1.482
1.803
1.256
350
68
544
1.175

7.000
4.100
3.000
750
350
300
250
850

6.562
2.352
555
315
333
367
662

17.528

16.600

11.146

Organisatiekosten
Administratie- en advieskosten
Communicatie
Telefoon
Drukwerk
Documentatie/abonnementen
Vergaderkosten
Bankkosten
Overige
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Toelichting Staat van Baten en Lasten 2018
Werkelijk
2018
€

LASTEN

14.

Begroting
2018
€

Werkelijk
2017
€

Activiteitenlasten
Maaltijdproject
Begrafenissen
Pastoraal werk
Vieringen
Kerstpakketten
Huur Vincentius Hof, Stadsklooster
Cooking for Crowds
Overige activiteiten

13.769
208
3.251
568
3.500
7.200
4.835

13.000
1.000
4.000
1.200
7.000
1.700

10.086
1.048
5.712
3.850
6.000
15.334
254

33.331

27.900

42.285

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 €
22.700 beschouwt Vincentius als huursubsidie.
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