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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 2019 is een subsidie aanvraag bij de Gemeente 's-Gravenhage ingediend.
De verleende subsidie bedraagt voor 2019 € 96.300 (brief Gemeente Den Haag met
kenmerk ABBA/VL/15740 d.d. 4 februari 2019).
Per 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst de instelling aangemerkt als Algemeen Nut
Beoogende Instelling (ANBI).
De administratie is ondergebracht bij Stek, stichting voor stad en kerk te Den Haag.
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting financieel jaarverslag
Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat per 31 december 2019 uit de volgende leden:
Mevrouw I.M. (Inge) Vianen, voorzitter
De heer J.P.H.M. (Jos) van Adrichem, secretaris
De heer E.J.N. (Eric) Spanjaard, penningmeester
Mevrouw J.D. (Janny) Vellekoop

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun activiteiten.
Directeur:
De heer D.N. (Derk) Stegeman

Kantoor en administratie:
Parkstraat 32
2514 JK Den Haag
Website:
www.straatpastoraatdenhaag.nl
Emailadres team:
straatpastoraat-denhaag@hotmail.com
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STICHTING STRAATPASTORAAT
BESTUURSVERSLAG
Het Straatpastoraat biedt een luisterend oor aan mensen die een groot deel van hun dagen
en nachten doorbrengen op straat of in de maatschappelijke opvang. Het kan gaan om dakof thuislozen, mensen met een verslaving of een psychiatrische beperking of andere sociaal
kwetsbare mensen. Zij krijgen ruimte om te praten over de dingen die hen bezig houden, of
het nu gaat om de zorgen van alledag of om 'hogere' of diepere vragen van geloof en leven.
Daarbij is er respect en aandacht voor mensen zoals ze zijn.
Het werk wordt in praktijk uitgevoerd door de straatpastors Hanneke Allewijn, Kitty Mul en
teamleider Klaas Koffeman. Hun werkzaamheden kunnen getypeerd worden als presentiepastoraat. Het streven is om dicht bij de mensen te zijn en hen oprechte aandacht en een
luisterend oor te bieden, zonder iets van hun kant (terug) te verwachten. Hoewel de
boodschap van het christelijk geloof een bron van inspiratie vormt voor het Straatpastoraat,
zijn de pastors er niet op uit dit aan anderen op te dringen. In gesprekken over geloofsvragen
en godsdienstige thema’s is er sprake van openheid en wederzijds respect. Ook wordt niet
aangedrongen op het aangaan van bv. een ontwenningskuur of hulpverleningstraject.
Wanneer mensen echter zelf op zoek zijn naar dergelijke vormen van hulp, bieden de pastors
wel van harte advies en praktische ondersteuning. Ook wanneer mensen getroffen worden
door incidentele financiële problemen, kan soms hulp worden geboden door het aanvragen
van een fonds voor individuele hulpverlening of door een kleine lening voor leefgeld. Bij
structurele financiële problemen wordt desgewenst geholpen bij het zoeken naar
mogelijkheden voor budgettering, bewind voering en/of schuldhulpverlening.
Al zijn deze vormen van praktische steun wezenlijk, het Straatpastoraat probeert mensen
toch in de eerste plaats te bieden wat voor de meesten in onze samenleving zo
vanzelfsprekend is: een beetje aandacht en gesprek bij de kleine en grote vragen van het
leven. Om goed bereikbaar te zijn, hebben de pastors op vaste tijden ‘spreekuur’ op de
plekken van dagopvang (Haagse Zaak, Reakt Sterhuis en Hier en Nu van het Leger des Heils)
en nachtopvang (Kesslerstichting). Ook de soepbus wordt minimaal eenmaal per week
bezocht. Uit de contacten op straat en in de opvang komen veel individuele afspraken voort,
die als de kern van het werk beschouwd mogen worden.
Een belangrijk ankerpunt in het werk van het Straatpastoraat zijn de wekelijkse vieringen
op vrijdagmiddag in de Jozefkapel van het Stadsklooster aan het Westeinde. Deze viering, die
gemiddeld bezocht wordt door rond de veertig bezoekers, is laagdrempelig en open en
toegankelijk voor elke bezoeker, ongeacht achtergrond, religie of levensovertuiging. Voor
velen zijn vooral de rust, de stilte, de muziek, de aandacht voor ieders persoonlijke gevoelens
bij de gebeden en het aansteken van de kaarsjes van belang. De muziek wordt bij toerbeurt
verzorgd door vier vrijwillige pianisten en soms is er ook een bijdrage door andere musici,
vocaal of instrumentaal. Ook de korte bijbellezing en de zoveel mogelijk op het dagelijkse
(straat)leven gerichte uitleg door een van de pastors, wordt vaak met veel aandacht begroet,
mede doordat deze vaak interactief worden vorm gegeven.
Na de viering volgt een verdieping lager in de eetzalen van de Vincentius Hof een warme
driegangen-maaltijd. Voor de kapelgangers, maar ook voor andere bezoekers, in totaal zo’n
100 tot 120 gasten. Regelmatig wordt het maximum aantal bezoekers van 120 bereikt. Wie
daarna nog komt, krijgt een voucher voor een afhaalmaaltijd bij een restaurant in de stad.

De coördinator voor deze maaltijden wordt ter beschikking gesteld door Stek, voor Stad en
Kerk. In maart 2019 nam Rieneke de Vries afscheid, na ruim twee jaar in deze functie. Ze
werd opgevolgd door Elly Mulder. De voornaamste taak van de coördinator is het werven,
begeleiden en aansturen van de ruim honderd vrijwilligers, die op jaarbasis actief zijn.
Daarvan staan er ruim vijftig als vaste vrijwilliger genoteerd. Daarnaast wordt de maaltijd
tweemaal per maand verzorgd door vrijwilligers van de rooms-katholieke internationale
Church of our Saviour en viermaal per jaar komt er een ploeg van vrijwilligers uit de kerken
van Wassenaar. Verder komen er nog incidentele helpers via het Institute for Social Studies
en via NL Cares.
Zo zijn er elke week drie ploegen actief: een kookploeg, een tafelploeg (tafel dekken,
bedienen, afwassen en opruimen) en een groepje gastheren en -vrouwen, die aandacht
besteden aan hun tafelgenoten, samen zo’n 20 à 25 vrijwilligers per week.
Het streven is een gezonde en voedzame maaltijd te bieden, met restaurantachtige
bediening, in een gezellige huiskamersfeer. Gezien de bezoekersaantallen en de reacties lukt
dit over het algemeen uitstekend.
Op de eerste vrijdag van de maand zijn er nog extra activiteiten aan het Westeinde. Vanaf
half drie zijn mensen al welkom voor een bezoek aan de kapper of een reiki-sessie. Ook dit
wordt verzorgd door vrijwilligers, die hun professionele kwaliteiten gratis ter beschikking
stellen.
Zo vormt de vrijdag het ankerpunt in het werk van de straatpastors. Tijdens en rond de
maaltijd is er ruimte om met veel mensen even bij te praten en er worden altijd wel
persoonlijke afspraken gemaakt voor de komende week. Ook de kaarten die vanuit de
kapelviering verstuurd worden aan mensen in bijzondere omstandigheden - blij of verdrietig
- worden ervaren als een teken van persoonlijke aandacht. Hetzelfde geldt voor de
verjaardagskaart die het team verstuurt aan mensen van wie de geboortedatum en het
(post)adres bekend zijn.
Het Straatpastoraat kan ook een uitvaart verzorgen, wanneer mensen geen eigen familie of
vrienden hebben die daarvoor zorgen. Na zes sterfgevallen in de laatste twee maanden van
2018, was 2019 gelukkig een stuk rustiger. Alleen in december werd een overledene, na de
afscheidsbijeenkomst in de aula, bijgezet in een van de graven die het Straatpastoraat ter
beschikking heeft op begraafplaats Oud Eik en Duinen. Daarnaast waren de pastors aanwezig
bij twee uitvaarten van mensen van wie de familie het afscheid verzorgde.
Naast individuele contacten werd in 2019 ook weer gelegenheid geboden om met meerdere
mensen samen van gedachten te wisselen in groepsgesprekken. In de winter was er een serie
van vier bijeenkomsten en in de zomer zes, elke keer gecombineerd met een lunch. De
thema’s liggen altijd dicht bij het leven en de persoonlijke beleving van de aanwezige
deelnemers.
In de veertigdagentijd voor Pasen werden zes vieringen besteed aan het thema
‘Levensliederen’, waarbij Bijbelse Psalmen en hedendaagse Nederlandstalige levensliederen
met elkaar in verband werden gebracht. Populaire Nederlandse muziek speelt ook altijd een
rol bij de indrukwekkende viering van Passie en Pasen in de prachtige tuin van het
Stadsklooster. Voor een deel wordt het model van The Passion gevolgd. Bij veel van onze
deelnemers wordt door de herkenbare muziek een gevoelige snaar geraakt.
Op Tweede Paasdag werd de Paasviering afgesloten met het traditionele feestelijke
paasontbijt.

In mei werd met een groep van zo’n 25 deelnemers en enkele vrijwilligers een ‘Ooievaart’
gemaakt door de Haagse grachten. Aansluitend was er een lunch met pannenkoeken en
tosti’s, gebakken door de pastors.
Wat betreft bijzondere maaltijden verdient ook de jaarlijkse zomerbarbecue in de tuin van
het Stadsklooster vermelding, die dit jaar door maar liefst zo’n 170 bezoekers werd bezocht!
In de zes weken rond Kerst, van Advent tot en met Driekoningen, werd de kapel nu al voor
het elfde jaar in successie omgebouwd tot een herberg. ‘De Stal’ was niet alleen de naam van
de herberg, maar ook het thema van de vieringen. Op creatieve wijze, met veel rollenspel,
werd aandacht besteed aan de figuren uit de traditionele kerststal. Dit alles onder het genot
van een (extra) hapje en een drankje, niet alleen in de kapel, maar ook bij de ontvangst van
de bezoekers op het plein rond een gezellige vuurkorf. Dit alles is alleen maar mogelijk
dankzij veel extra inzet van de vrijwilligers.
Zowel met Sinterklaas als rond Kerst werden de cadeaus van het Straatpastoraat zelf
aangevuld met bijdragen van verschillende organisaties, middenstanders en particulieren.
Bijzonder was dat we in december dankzij een gift van het bisdom Rotterdam ongeveer
negentig bezoekers van een geheel of vrijwel nieuw paar schoenen konden voorzien. Deze
aandacht van groepen of personen voor de dak- of thuisloze medemens wordt zowel door
het Straatpastoraat als door onze bezoekers zeer op prijs gesteld.
Na jarenlang bezield leiding te hebben gegeven aan het Straatpastoraat, heeft Derk Stegeman
afscheid genomen als directeur in verband met zijn nieuwe functie als directeur van STEK.
Ook bestuursleden Marijke Witteman en Jannie Nijwening namen afscheid na respectievelijk
acht en vier jaar zitting te hebben gehad in het bestuur. Onvermoeibaar hebben ze zich
ingezet voor het welslagen van de doelstellingen van het Straatpastoraat, ook in minder
goede tijden.
Wij zijn hen allen dankbaar voor hun grote inzet, betrokkenheid en kennis van zaken. In 2020
zullen twee nieuwe bestuursleden worden aangetrokken.
In de tweede helft van 2019 is het bestuur begonnen met verkennende gesprekken over een
nieuwe organisatiestructuur van het Straatpastoraat. Om meer duidelijkheid te creëren en
voor goede afstemming, bleek het wenselijk dat de functies van directeur en teamleider
verenigd worden. Dat is in een kleine organisatie zoals het Straatpastoraat is, ook goed te
doen. Het bestuur heeft in samenspraak met het team en de afscheid nemende directeur
Derk Stegeman in december besloten dat alle taken die tot dan toe bij de directeur belegd
zijn, bij de teamleider worden belegd per februari 2020.
Ter afsluiting spreken we graag onze grote waardering uit voor de gemeente, andere
subsidiegevers, fondsen en donateurs die ons financieel ondersteunen. Zonder uw
bijdragen zouden wij ons werk niet kunnen doen.
Heel erg hartelijk dank!
Wij hopen op uw steun te mogen blijven rekenen.
Den Haag, 20 april 2020
Inge Vianen,
voorzitter bestuur
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BALANS
ACTIVA

31-dec-2019
€

31-dec-2018
€

Vlottende activa:
1.

Kortlopende vorderingen

19.630

44.163

2.

Liquide middelen

66.681

100.928

Totaal activa

86.311

145.091

PASSIVA

31-dec-2019
€

31-dec-2018
€

Eigen vermogen:
3.

Continuïteitsreserve

43.293

23.459

Totaal eigen vermogen

43.293

23.459

Diverse schulden
Vooruitontvangen bedragen

27.427
15.592

82.632
39.000

Totaal kortlopende schulden

43.019

121.632

Totaal passiva

86.311

145.091

Kortlopende schulden:
4.
5.
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STICHTING STRAATPASTORAAT

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Werkelijk
2019
€

Begroting
2019
€

Werkelijk
2018
€

BATEN
7.
8.
9.
10.

Bijdrage Gemeente Den Haag
Bijdragen kerkelijke organen
Bijdragen fondsen
Overige baten

96.300
34.156
76.000
6.612

96.300
36.000
74.000
1.700

96.300
32.903
80.500
17.830

213.068

208.000

227.533

143.068
1.436
15.344
33.385

155.300
1.300
17.500
33.900

177.872
1.529
17.528
33.331

193.234

208.000

230.261

LASTEN
11.
12.
13.
14.

Personeelslasten
Vrijwilligerskosten
Organisatiekosten
Activiteitenlasten

Exploitatiesaldo

19.834

-

2.728-

19.834

-

2.728-

19.834

-

2.728-

RESULTAATBESTEMMING
Toevoeging algemene reserve
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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 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 2019 en de werkelijke
cijfers 2018. Voor de balans zijn de cijfers per 31 december 2018 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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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 31 december 2019
31-12-2019
€

ACTIVA
1.

Kortlopende vorderingen
Gemeente Den Haag, restant subsidie 2019
Gemeente Den Haag, restant subsidie 2018
Diaconie Protestantse Gemeente Den Haag
Fonds 1818, restant toezegging 2019 resp. 2018
St. Rotterdam, restant toezegging
Vooruitbetaalde kosten

2.

31-12-2018
€

9.630
10.000
1.000
-

9.630
19.000
10.000
4.000
1.533

19.630

44.163

51.543
15.664
525-

81.796
19.132
-

66.681

100.928

Liquide middelen
ING Bank, rekeningen-courant
ING Bank, zakelijke spaarrekeningen
Kruisposten
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting op de balans per 31 december 2019
31-12-2019
€

31-12-2018
€

PASSIVA
Eigen vermogen
3.

Continuïteitsreserve
Saldo per 1 januari
Uit resultaatverdeling

23.459
19.834

26.187
2.728-

43.293

23.459

Met ingang van boekjaar 2019 is de algemene reserve omgevormd tot een continuïteitsreserve. Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve ter grootte van zes maanden
exploitatie, zijnde ca. € 100.000.
4.

Diverse schulden
Belastingdienst
Pensioenpremies
Overige premies personeelsverzekeringen
Vakantietoeslag incl. sociale lasten
Personeel, opgebouwd loopbaan- en keuzebudget
Rek.crt. Stek, stichting voor stad en kerk
Kerstmaaltijd
Deskundigheidsbevordering
Te betalen kosten outplacement
Overige

7.316
1.6532.732
4.732
2.072
7.228
3.500
1.500
-

10.838
1.6512.367
6.884
2.072
3.542
3.500
1.500
51.919
1.661

27.427

82.632
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting op de balans per 31 december 2019

5.

31-12-2019
€

31-12-2018
€

7.000
8.592

32.000
7.000
-

15.592

39.000

Vooruitontvangen bedragen
N.N. 1
Fred Foundation
Diversen
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019
BATEN
7.

Bijdrage Gemeente Den Haag

Werkelijk
2019
€

Begroting
2019
€

Werkelijk
2018
€

Subsidie Gemeente Den Haag
96.300
96.300
96.300
Bij brief met kenmerk ABBA/VL/15740 d.d. 4 februari 2019 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
2.750
7.406

19.000
10.000
7.000

19.000
5.000
2.050
6.853

34.156

36.000

32.903

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
Cornelis van 't Woudstichting

10.

32.000
10.000
10.000
10.000
7.000
2.500
2.500
2.000

-

32.000
10.000
10.000
10.000
7.000
5.000
2.500
2.500
1.500
-

76.000

74.000

80.500

4.703
1.000
909

1.600
-

13.164
3.500
1.000
100
66

Overige baten
Giften en donaties
St. Zorg en Bijstand
PEP waarderingsprijs
Verkopen Cooking for Crowds
Overige

6.612
STICHTING STRAATPASTORAAT DEN HAAG
- financieel jaarverslag 2019 pag. 14 van 17

100
1.700

17.830

STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019
Werkelijk
2019
€

LASTEN
11.

Begroting
2019
€

Werkelijk
2018
€

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

Aantal Fte's

104.521
27.856
10.313
5.187
4.810-

111.100
28.700
11.900
3.600
-

138.132
35.696
14.470
14.167
11.919
36.512-

143.068

155.300

177.872

1,9

2,1

2,1

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
187

750
550

750
779

1.436

1.300

1.529

11.687
684
619
788
449
130
342
644

10.100
1.100
3.500
750
350
300
250
1.150

10.850
1.482
1.803
1.256
350
68
544
1.175

15.344

17.500

17.528

Organisatiekosten
Administratie- en advieskosten
Communicatie
Telefoon
Drukwerk
Documentatie/abonnementen
Vergaderkosten
Bankkosten
Overige
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STICHTING STRAATPASTORAAT

Toelichting Staat van Baten en Lasten 2019
Werkelijk
2019
€

LASTEN
14.

Begroting
2019
€

Werkelijk
2018
€

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

12.257
7.023
5.697
8.135
273

14.000
1.000
4.000
1.500
4.000
8.000
1.400

13.769
208
3.251
568
3.500
7.200
4.835

33.385

33.900

33.331

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 € 21.900 beschouwt Vereniging Vincentius als
huursubsidie.
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