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Jaarverslag 2014

Voorwoord
Voor U ligt het jaarverslag 2015 van de stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD). Het Stadsdiaconaat zet
zich al jarenlang in voor de strijd tegen armoede en dat was ook
in 2015 weer hard nodig.
Zoals er veel onrust was in de wereld, zo was 2015 ook voor
de stichting een onrustig jaar. Om je heen kijkend, luisterend
naar de verhalen van mensen, signalen interpreterend, kun je
niet anders concluderen dat de crisis voor heel veel mensen nog
lang niet voorbij is. Nog steeds zitten kwetsbare groepen mensen in het nauw. Ook in Delft blijft er een groep inwoners die
in de problemen zit. Deze groep wordt zelfs groter: het aantal
mensen, het aantal gezinnen dat het hoofd amper nog boven
water kan houden, neemt toe. De redenen kennen we: Door de
financiële en economische crisis van de laatste jaren kampen
mensen vaak met langdurige werkeloosheid, met schulden, met
huurachterstand etc. Ook de nieuwe WMO-wet heeft veel mensen in de problemen gebracht. Voorzieningen en zorg gingen verloren, de wirwar aan regels werd voor velen teveel. Psychische problemen
zijn dan vaak weer een gevolg van alledaagse materiële zorgen. Al die problemen leiden vaak tot een
vergaand sociaal isolement en drijven mensen tot aan de rand van de afgrond. De kerken, en dus ook
ons Stadsdiaconaat, proberen steeds meer die groep mensen te helpen die het zonder hulp niet meer
redt in onze complexe samenleving en die niet voldoende of in het geheel niet meer door de overheid
wordt bereikt. Onze mogelijkheden blijven bescheiden. We helpen mensen aan maaltijden of aan
meubels en huisraad, organiseren laagdrempelige vieringen, zorgen voor één of meerdere dagen ‘vakantie’; maar vooral toch proberen we naar mensen te luisteren.
De werkvelden deden het over het algemeen goed in 2015. Bij de Non-foodbank was er echter
opnieuw veel onrust. Er moest worden verhuisd, voor de tweede keer in twee jaar. Team en coördinator pakten dit echter op een geweldige manier op. De vraag naar b.v. een koelkast, een bed, wat meubeltjes of huisraad blijft bestaan en maakt voor veel mensen in de problemen toch een verschil. De
vakantiebank had dit jaar weer een goed draaiend team en kon daardoor met een gevarieerd aanbod
weer heel veel mensen blij maken en hun het gevoel te geven even uit de dagelijkse zorgen en sleur te
ontsnappen door o.a. activiteiten voor kinderen, uitstapjes van één dag en weekend- en midweekvakanties. De maaltijdvieringen op de derde zaterdag van de maand werden in 2015 druk bezocht. Een
aantal keren was het zelfs zó druk dat mensen staande moesten eten. De nieuwe trend van vorig jaar,
nl. dat een groep externe vrijwilligers van bijvoorbeeld een serviceclub of politieke partij, het koken
van een goede maaltijd voor ongeveer 40 mensen voor zijn rekening wilde nemen, heeft zich ook in
dit jaar voortgezet. De organisatie van onze jongerengroep M25 werd dit jaar opnieuw neergezet en
hierdoor kreeg M25 in Delft wat nieuw elan. Er werden weer diverse activiteiten door de jongeren ondernomen. Het Stadsdiaconaat was ook in 2015 betrokken bij ontwikkelingen op stedelijk niveau met
betrekking tot de WMO. De stichting was vertegenwoordigd in overleg op gemeentelijk niveau en in
kerkelijk verband.
Helaas was in 2015 opnieuw het gebrek aan enkele dragende vrijwilligers merkbaar. We liepen dit
jaar opnieuw heel duidelijk tegen onze grenzen aan. Met de huidige bemensing kunnen we de zaken
draaiend houden maar we komen niet of nauwelijks toe aan het ontplooien van nieuwe initiatieven.
Zo bleef het project ‘Samen Stadgenoot’ opnieuw liggen en kwam het nauwelijks uit de verf. Het is
niet gemakkelijk om dit ‘wel willen maar niet kunnen’ te accepteren. Echter opnieuw: ‘in de beperking
toont zich de meester’ en we gaan door: ‘Luctor et Emergo’!
Het is goed om in dit voorwoord alle fondsen en sponsoren die ons in 2015 hebben onder-steund
van harte te bedanken. Het is goed om alle vrijwilligers te bedanken die zich ook weer in 2015 enorm
hebben ingezet. Iedereen die in 2015 het Rooms-katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. een warm hart
toedroeg: enorm bedankt! Dank zij u konden we helpen en mensen in hun nood terzijde staan.
Jan Lamberts
R.K. Stadsdiaken Delft

www.rksd.nl
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Het bestuur

hoofdstuk

Het bestuur van het RK stadsdiaconaat participeert actief in het uitgebreide netwerken van organisaties
in Delft. In 2015 ging onze aandacht vooral uit naar activiteiten op het gebied van armoedebestrijding
en de opvang van vluchtelingen. Hieronder een kort overzicht van de ontwikkelingen in Delft.

Sociale netwerken in Delft
Een groot aantal Nederlanders verkeert nog steeds in een langdurige armoede. Dat aantal is door de
aanhoudende economische crisis snel gestegen én blijft ook in Delft hardnekkig stijgen. Nederland
telde in 2013 1,25 miljoen armen. Daarvan leefde bijna de helft (595 duizend mensen) minstens drie
jaar onder de armoedegrens (€ 1.061 netto per maand voor alleenstaanden en € 1.990 voor een gezin
met twee kinderen), het criterium voor langdurige armoede. Opvallend is wel dat bijna de helft van
de armen (285 duizend) wel betaald werk heeft, maar dat het inkomen dat ze daarmee verdienen niet
voldoende is om rond te komen! Langdurig armen moeten het vaak doen met slechte huisvesting én
hebben geen geld voor bijvoorbeeld een goede tandheelkundige zorg én vaak is er ook onvoldoende
te eten. Sinds 2008 is de armoede vrijwel onafgebroken toegenomen!
Het RKSD heeft de intentie intensief samen te werken bij het bestrijden van armoede én sociale
uitsluiting door het signaleren van armoede en sociale uitsluiting, de signalen actief op te pakken waar
mogelijk direct en aan de orde te stellen. Samen met anderen oplossingen vinden én zo mogelijk betrokkenen gericht te verwijzen naar de juiste hulpverleningsinstellingen; initiatieven te ontplooien die
bijdragen aan het bestrijden van armoede én sociale uitsluiting, daarbij zo mogelijk andere partners
actief te betrekken; elkaar op de hoogte te houden van activiteiten; aanspraak te maken op elkaars
potentieel. Het is erg heel belangrijk om huishoudens die in armoede vervallen, zo snel mogelijk hulp
te bieden. Hoe langer de armoede duurt, hoe moeilijker het namelijk wordt om aan die val te ontsnappen. Van degenen die afglijden naar de armoede lukt het 60 procent om daar binnen een jaar weer
uit te komen. In het tweede armoedejaar lukt het nog maar 20 procent om uit die nare toestand te geraken. Vanaf drie jaar wordt armoede bijna structureel. Voor mensen met een ontoereikend pensioen
(meestal alleen AOW) is de kans om uit de armoede te geraken helemaal gering. Bij bijna 60 procent
van de arme gepensioneerden is sprake van langdurige armoede; gepensioneerden zijn relatief gezien
niet zo vaak arm, maar als ze het zijn, dan vaak langdurig. Een andere bevolkingsgroep die een hoog
percentage armen telt, zijn niet-westerse immigranten met minderjarige kinderen. Van de armen onder
hen is 66 procent langdurig arm.

Vluchtelingen in Delft
Steeds meer ontheemden arriveren nu ook in Nederland. Het Rijk en gemeenten dragen zorg voor de
opvang van deze mensen. Delft heeft al jaren een wettelijke taakstelling om asielzoekers met een verblijfsvergunning woonruimte te bieden en daarnaast maatschappelijke begeleiding en voorzieningen
zoals onderwijs. Als gevolg van de vluchtelingenstroom zal Delft in de komende jaren een groter aantal
vergunninghouders moeten huisvesten én begeleiden. Dit vraagt van de gemeente, haar partners en
inwoners een forse inspanning.
Welkom in Delft is een samenwerkingsverband van een groot aantal Delftse initiatieven,
waaronder de Gemeente Delft, de Stichting
Present én ook de Ursulaparochie (het RK
Stadsdiaconaat). Om mensen een warm welkom te geven steken gemotiveerde vrijwilligers dagelijks hun handen uit de mouwen
om deze nieuwe bewoners te ondersteunen.
De komende jaren zal het RKSD actief hierbij
betrokken zijn.
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Maaltijdvieringen: Samen vieren, samen eten

hoofdstuk

Elke maand houdt het Stadsdiaconaat een maaltijdviering in de Jozefkapel en Jozefzaal. Deze vieringen worden nu al ruim tien jaar gehouden. De vieringen zijn ooit opgezet om aan de behoefte aan
ontmoeting, gesprek en een goede maaltijd van een specifieke doelgroep, de daklozen, te voldoen. In
de loop van de jaren is de vraag bij hen afgenomen door een toename aan faciliteiten van instellingen
en Gemeente. In plaats daarvan heeft het project langzaam een nieuwe groep kwetsbare mensen aangetrokken die hier veel plezier van en baat bij hebben. De vieringen voor dak- en thuislozen hebben
daarom ook een andere naam gekregen en heten nu ‘Samen vieren, samen eten’ en zijn dus voor een
breder publiek bedoeld. Een kleine, vaste kern van de bezoekers van voorheen de daklozenvieringen
blijft echter ook komen.
Ervaring van een vrijwilliger
Iedere derde zaterdag van de maand is er de maaltijdviering in de Jozefszaal. En iedere keer is dit een klein feestje
wat we vieren met elkaar. De ontmoetingen bij een kopje koffie of thee; het bijpraten, informeren en meeleven met
elkaar bij lief en leed. Aansluitend, vieren en belijden we met elkaar in de intieme Jozefskapel ons geloof: het aansteken van de paaskaars, het samen bidden en samen zingen geeft een gevoel van saamhorigheid. Hoe waardevol
kan zoiets zijn.
En na het vieren de maaltijd. Samen vieren en samen eten geeft verbondenheid, het nodigt uit tot gesprekken of
tot zomaar bij elkaar zijn. Elkaar écht zien, respecteren en accepteren is waar het volgens mij om gaat. Dat geeft
energie en maakt het leuk om die éne zaterdag in maand vrijwilliger te zijn bij de Maaltijdviering.

Foto: Paulus Bakx

Gonny de Caluwe

Het aantal gasten is in 2015 vrijwel stabiel gebleven. De zaal zit behoorlijk vol met gasten van voornamelijk Perspektief en de Jessehof. Er komen ook gasten uit Naaldwijk. De groep is heel heterogeen
en de sfeer is ontspannen. In 2015 hadden we negen maaltijden door het jaar heen met 35 tot 45 gasten per maaltijd. Door de veranderende doelgroep is het ons dit jaar gelukt om de eetzaal rookvrij te
krijgen.
In het verleden kookte het vrijwilligersteam de maaltijden zelf. Door het gebrek aan een echte keuken, wordt het eten de laatste jaren, tegen een zeer schappelijke prijs, meestal geleverd door slagerij
Lander. Vorig jaar zijn we begonnen met het introduceren van vrijwillige kookploegen die eenmalig
een maaltijd voor ons klaar maakten. Dit jaar hebben naast een groep leden van bijvoorbeeld de Lions
of Kiwanis, ook het CDA een keer voor ons gekookt. Door de gasten wordt deze initiatieven ook zeer
gewaardeerd.
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Verbondenheid, de kerst maaltijd viering
Op 15 december was de jaarlijkse kerst maaltijd viering, in de Maria van Jesse kerk. Om tien uur kwamen de vrijwilligers al bij elkaar. De voorbereiding begon met het klaarzetten van de spullen voor de maaltijd in de kerk. De dames
en heren waren druk bezig met het opbouwen. Voorbereidingen aan het treffen in de keuken en in de kerk, het was
gezellige drukte van jewelste! Na een gezamenlijke lunch ging iedereen weer aan het werk. Als een geoliede machine
werd alles klaar gezet. De bussen uit Maassluis zouden ongeveer om drie uur komen. De eerste gasten meldden
zich al rond een uur of twee in het Inloop huis, de Jessehof. Na het arriveren van de gasten per bus uit Maassluis,
werd het gezellig druk. De sfeer was goed, de mensen waren dankbaar en blij dat ze er bij mochten zijn en iedereen
had er zin in.
Vanuit de Jessehof gingen we samen naar de kerk, de opkomst was groot. De viering was zeer sfeervol. Onze diaken
Jan Lamberts verwelkomde iedereen en in zijn overweging vertelde hij dat ook de Heilige familie ook op zoek was
geweest naar een slaapplaats. Hij legde een verband met de Heilige familie en de vluchtelingen problematiek in deze
tijd. Dat je ook in deze tijd, iedereen zo goed mogelijk moet proberen op te vangen, geef ze een slaapplaats, wees er
voor de ander.
Na de viering begon de feestelijke maaltijd, een lopend buffet, het was een groot feest. De mensen aten en spraken
met elkaar. Er heerste een gevoel van innige verbondenheid. Ondertussen schonken de jongeren van de M25 groep
drankjes. Na de maaltijd, rond 20.30u. werd er afgesloten en gingen de mensen voldaan naar huis. De vrijwilligers
gingen weer snel aan de slag en ruimden alles op. De geslaagde dag eindigde in de pastorie, met een drankje en een
bedankje voor de vrijwilligers.
Iedereen kon terug kijken op een geslaagde en een vreugde volle dag, vol verbondenheid
Peter Winnubst, stagiair diaken
Naast de maandelijkse vieringen die georganiseerd worden door de eigen ‘kookploeg’, werden er
in 2015 ook weer met Kerstmis en Pasen grote vieringen gehouden in de Maria van Jessekerk. Deze
vieringen worden gedragen door een breed team van vrijwilligers van binnen en buiten het RK Stadsdiaconaat. Op dergelijke dagen heerst er een sfeer van feest en verbroedering. Aan het einde van de
zomer, in september, werd er in de Delftse Hout voor alle bezoekers van de maaltijdvieringen een nazomerse barbecue gehouden.

Foto: Paulus Bakx

www.rksd.nl
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Non-foodbank: opnieuw een onrustig jaar.

hoofdstuk

In 2014 was de Non-foodbank al eens verhuisd en had ze een wisseling van coördinator meegemaakt.
In 2015 moest deze hele exercitie nog eens herhaald worden. Omdat de in 2014 aangetrokken coördinator per januari 2015 met een betaalde baan zou starten, moesten we eind 2014 alweer op zoek
naar een nieuwe leidinggevende. Die vonden we en hij ging met een enorm enthousiasme aan de slag.
Het lukt deze nieuwe man om vrij snel een nieuw vrijwilligersteam te formeren. Toen dat een beetje
rond was, werd duidelijk dat een verhuizing uit de loods in Den Hoorn zich wellicht ging aandienen.
Het lukte om ons verblijf in Den Hoorn nog een beetje te rekken, maar in mei werd duidelijk dat er op
korte termijn een einde zou komen aan het verblijf van de Non-foodbank in Den Hoorn.
Het geluk was deze keer wel aan onze zijde, want via een van de contacten van de coördinator
kwam het aanbod om vierkante meters te huren in de hallen van de oude kabelfabriek aan de Schiekade in Delft. Toen we daar voor het eerst gingen kijken constateerden we dat we enkel vierkante meters huurden. Slechts aan een zijde hadden we een muur. We moesten daarom zelf nog gaan zorgen
voor de creatie van een eigen afgebakende en afgesloten ruimte. Het team ging aan de slag. In de hitte
van de zomer. Met enorme energie en daadkracht. Met grote industriële voorraadrekken werd als het
ware de afscheiding gebouw. De rekken werden aan de buitenkant tot een hoogte van 3,5 meter met
houten platen betimmerd. In de zo ontstane binnenruimte konden zo langs tweeëneenhalve wand de
rekken worden gebruikt voor opslag. Uit de hal in Den Hoorn kon een portacabin worden meege
nomen die bijna een wand bestrijkt en als kantoor en als kantine in de winter kan worden gebruikt.
De ontstane middenruimte werd ook gebruikt om nog rekken neer te zetten. Tenslotte werd de ingang
voorzien van een stevige industriële schuifdeur. Coördinator en team werkten de hele zomer keihard
door om dit nieuwe onderkomen af te maken. In september werd de nieuwe ruimte tenslotte met een
gezellige barbecue voor alle vrijwilligers en relaties feestelijk in gebruikt genomen.
Het nieuwe onderkomen gaf een goed gevoel. Het team bleef vrij constant en er werd weer volop
met de bus door Delft en omgeving gereden om spullen op te halen en om spullen aan cliënten te leveren. In november stond het kostenplaatje van bestelbus van het Stadsdiaconaat weer op de agenda
van het bestuur. Opnieuw was de conclusie dat deze bus té duur is voor de stichting en niet rendabel
te maken is. De knoop werd doorgehakt en er werd besloten de bestelbus over te doen aan de Voedselbank Delft. Vanaf 1 januari 2016 zouden zij de bus niet meer van ons huren maar wij van hen. Het
jaar werd in absolute mineur afgesloten omdat het bestuur zich gedwongen voelde de coördinator op
non-actief te stellen. Er waren sterkte aanwijzingen dat er dingen gebeurden en gebeurd waren die niet
in de haak waren en die niet door de beugel konden. Een pijnlijke en verdrietige situatie.
Het cliëntenbestand is in 2015 niet veel veranderd. Via de voedselbank, de Jessehof en andere hulpverlenende instanties komen de cliënten bij de non-foodbank terecht. Steeds vaker is de hulpvraag gericht op vervanging van kapotte goederen i.p.v. het volledig inrichten van een woning. De crisis is voor
veel mensen nog lang niet voorbij. Vooral de vraag naar witgoed is groot. Helaas kan de non-foodbank
die aanvragen bijna nooit waarmaken. Het aanbod van wasmachines, koelkasten en andere apparaten
is vrijwel nul. Mensen proberen deze spullen steeds vaker nog bijvoorbeeld via Marktplaats te verkopen. Door bijdragen van een fonds en enkele sponsoren is het mogelijk geweest om in 2014 en in 2015
tweedehands wasmachines te kopen. Deze worden met een bruikleencontract bij cliënten geplaatst.
De Non-foodbank blijft echter afhankelijk van het aanbod van mensen die goede goederen over hebben. Nieuw is voor Delft de aankomst van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Deze moeten worden
gehuisvest en hebben spullen nodig. De Non-foodbank probeert hierin te helpen.
Het team van de Non-Foodbank bestaat eind 2015 uit ongeveer 8 vrijwilligers en ook de stadsdiaken werkt af en toe mee. Er moet in 2016 opnieuw worden gezocht naar een coördinator. Voor de
toekomst blijft er echter behoefte aan voldoende menskracht. We hebben mensen op de weg nodig:
de goederen ophalen bij de mensen die ze aanbieden en ze bezorgen bij de cliënten die erom vragen.
Maar ook in de hal zijn er altijd handen nodig om te sjouwen. Het zou fijn zijn als we iemand konden
vinden die de administratie zou willen bijhouden. Het komende jaar wordt nog best wel spannend!
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Vakantiebank: Even zorgeloos weg

hoofdstuk

Mensen die minder te besteden hebben dan een minimum inkomen, kunnen nooit op vakantie of zomaar een dagje uit. Vakantiebank Delft organiseert korte vakanties, uitstapjes en activiteiten voor hen
die dat het meest nodig hebben. Vóór, ín en na de zomer konden vele minima van jong tot oud, alleen
en met velen, een dagje of weekje genieten van ‘Even weg zonder zorgen!’

Vakantiebank-dank
Vrijwilligers, chauffeurs en andere ondersteuners van Vakantiebank Delft werden najaar 2015 symbolisch bedankt met een mini-Vakantiebank-koffertje: Door hun inzet werd het een prachtig Vakantiebankjaar. Zij gaven deelnemers aan uitjes, activiteiten en vakanties een koffer vol mooie herinneringen
om nog lang uit te putten. Alle financiële bijdragen van fondsen, sponsors, kerkcollectes en giften aan
de actie ‘Geef ze de Vijf!’ maakten een gevarieerd aanbod voor ruim 500 deelnemers mogelijk. Heel
veel dank dus aan Stichting Goede Doelen, Rotary Delft, Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele,
Stichting Hulp aan Delftse Jongeren, Haëlla-stichting, het ICVG, L Mastenbroek Beheer BV, Albert
Heijn, Stichting Antonius en Lodewijk, SKG Protestantse Diaconie, Ursulaparochie en vele particulieren.

Vakanties 2015
Onvergetelijke dagen in Wijk aan Zee bij het strand voor 8 alleenstaande moeders met 16 kinderen.
Vakantiebank-vrijwilligers verzorgden maaltijden, leuke activiteiten en persoonlijke aandacht. Er werd
gespeeld, geluierd, in zee gevangen garnalen gerookt op het kampvuur en nog veel meer. Zij namen
zelfgemaakte vliegers, mozaïek-kunstwerken en ervaringen in hun koffer mee terug. “We blijven elkaar
zien, dat weet ik nu al!”
Een heerlijk ontspannen vakantie-vierdaagse voor 12 deelnemers, gezinnen en alleenstaanden, met
originele workshops, sport, muziek en wandelingen in de prachtige omgeving van kloosterhotel Vught,
georganiseerd door de communiteit Eleousa. “Wij genieten er nog van als we er aan terug denken!”
Grote gezinnen met kinderen logeerden in 8 wigwams op Ponypark Slagharen en werden gebracht
en gehaald met de bus. Op ‘n enkele minder positieve ervaring na, voelden zij zich – zelfs met het regenachtige weer – ; “Een week lang blije cowboy- en indianenfamilies te paard (of eh.. pony)”.

Dagjes Uit en Vakantie activiteiten 2015
Wel 26 alleenstaanden en ouderen gingen dit voorjaar naar de ‘Westlandse Druif’ voor een rondleiding
door de overdekte tuin en een uitgebreide lunch. Druivensap, druivencake, soep met warme broodjes
en gesprekken deden zichtbaar goed.
De topper van dit seizoen was Drievliet met ‘n record aantal aanmeldingen: In juni en in september werd het familiepretpark bezocht door meer dan 260 ouders en kinderen. Ze genoten van de zon
en verschillende attracties. Vervoerd met bus en auto’s vanaf diverse opstappunten en van informatie,
limonade, fruit, koek en lunch voorzien door hulpvaardige vrijwilligers. Een hele onderneming die zonder ook maar één pleister plakken of per ongeluk achtergebleven kind, is verlopen.
Het zeiluitje voor kinderen tussen 10 en 15 jaar in samenwerking met Stichting Leven in Delft
(Delfts Studentencorps) en de Delftse Vakantie Activiteiten was een groot succes. Het enthousiasme en
de leuke begeleiding door zeilinstructeurs en studenten sprak enorm aan bij deze leeftijdsgroep.
“Bedankt voor de leuke dag, we hebben allemaal een lach, en hopen dat we vaker komen mag!”
Een geweldig KinderZomerFeest bij sportpark Biesland, de eerste 2 zomervakantieweken, mede
door extra goede samenwerking tussen D.V.A. en Vakantiebank Delft. Door de nieuwe actie waarbij
‘een dagje Kinderzomerfeest voor een kind van de Voedselbank’ gedoneerd kon worden, was deelname voor al deze 70 kinderen gratis. Ook door hen met een bus van 3 opstappunten in Delft op te
halen en terug te brengen is deelname weer flink toegenomen ten opzichte van afgelopen jaren.
Bij theater-hiphopweek ‘De wereld is van ons!’ deden 30 kinderen en jongeren een week lang dagelijks mee aan coole dans-, graffiti-, drum- en theateractiviteiten bij het Rietveld theater. Met een wereldse eindpresentatie waar het enthousiasme en gegroeide zelfvertrouwen van af straalde.
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Ook konden 14 kinderen van Voedselbank-gezinnen op kosten van de Vakantiebank mee met de
Berenclub. En dankzij ontvangen vrijkaartjes voor dieren- en pretparken, werden nog enkele gezinnen
verrast met een leuk dagje uit.

Ontwikkelingen
De nieuwe website www.vakantiebankdelft.nl ging in het voorjaar online en geeft steeds actuele informatie betreft aanbod, aanmelding, mogelijkheden tot contact en bijdragen als vrijwilliger of sponsor.
‘Geef ze de Vijf!’ kreeg met nieuwe poster in de lokale media en in Delftse kerken de aandacht, waardoor deze actie meer opbracht dan voorgaande jaren. Ook fondsenwerving kreeg meer aandacht.
Er is geïnvesteerd in goed overleg en samenwerking met Voedselbank Delft. Inschrijfprocedure, ‘annuleringsvoorwaarden’, informatie
naar deelnemers, inschrijfformulieren werden duidelijker en kregen een herkenbaar standaard
format waardoor benodigde
gegevens gemakkelijker verwerkt
konden worden. Op enkele
vaste momenten door het jaar
heen waren Vakantiebankmedewerkers op elk van de Delftse
uitdeelpunten aanwezig om
inschrijvingen van cliënten voor
uitjes en vakantie activiteiten te
begeleiden en in ontvangst te
nemen.
Door uitdrukkelijk te wijzen
op verantwoordelijkheid bij
deelname (niet komen zonder
tijdige afmelding = niet meer
mee met Vakantiebank) was de
werkelijke opkomst van aangemelde deelnemers beduidend
hoger dan voorgaande jaren.
Schriftelijke en telefonische bevestiging van deelname en herinnering in sms-bericht hielpen
daarbij ook.
Via adviseurs en enkele
andere hulpverlenende organisaties als Jeugdformaat, Middin,
Stichting budgethulp kwamen
de aanvragen voor vakanties
binnen. Na gesprek met een
Vakantiemedewerker kon aan
bijna ieder voor wie op tijd een
aanvraag was ingediend iets
geboden worden. Zorgvuldige
match tussen deelnemers en passende vakantie willen we komend jaar verder verbeteren: Vakantiebank Delft wil zich niet richten op het overtreffen van het aantal deelnemers van 2015. Het gaat er
vooral om dat de deelnemers die gaan, echt van een waardevolle vakantie of uitstapje ‘zonder zorgen’
kunnen genieten!
Met 2 nieuwe vrijwilligers erbij bestaat het Vakantiebank-team nu uit 6 enthousiaste mensen die de
vakanties, uitjes en activiteiten voorbereiden en organiseren. Een extra organisatiemedewerker is nog
nodig. Er is gelukkig ook ‘n ploeg mensen die bereid is te helpen met uitvoerende taken, vervoer, begeleiding en ondersteuning op divers gebied. Daarop bouwend durven we met veel vertrouwen en zin
weer plannen te maken voor een nieuw Vakantiebankjaar 2016.

www.rksd.nl
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5
M25: Jongeren maken het verschil!

hoofdstuk

In 2003 is men in Delft begonnen met een nieuw jongerenproject. Jongeren werden direct in contact
gebracht met de minder bedeelden in onze stad en krijgen zo de kans te ervaren dat rijkdom en gezondheid niet vanzelfsprekend zijn en dat ieder mens telt. De naam van M25 is een verwijzing naar
hoofdstuk 25 van het evangelie van Mattheüs, waarin Jezus spreekt over de werken van barmhartigheid. Het concept van M25 Delft heeft op tientallen plekken in Nederland navolging gekregen.

Werkgroep
Het afgelopen jaar is er voor een andere organisatievorm gekozen. Doelstelling is en blijft om jongeren
direct in contact te brengen met minder bedeelden. Het bestuur van M25 Delft is overgegaan naar
een werkgroep. Leden van de werkgroep hebben ieder een eigen categorie waarin activiteiten worden
georganiseerd. De categorieën waarvoor M25 Delft in 2015 activiteiten hebben georganiseerd zijn:
ouderen in woonzorginstelling Stefanna (Hans Korpel), mensen met een lichamelijke en verstandelijke
beperking bij Ipse de Bruggen (Marjolein Kenselaar), kinderen waarvan de ouders bij de voedselbank
komen (Theresa Texeira) en de maaltijdvieringen van het RKSD (Anita van Velzen, Laura Reparon).
Daarnaast zijn ook stadsdiaken Jan Lamberts, Marcel ten Have (financiën) en jongerenwerker Sjoerd
Zuidersma bij de werkgroep betrokken. Ook is M25 Delft in 2015 (op verzoek van enkele jongeren)
begonnen met terugkombijeenkomsten, waarin zoals de naam al zegt, wordt teruggeblikt, een spreker
kan worden uitgenodigd en vooruit wordt gekeken naar aankomende activiteiten.

M25-activiteiten in 2015
Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met organisaties als Stefanna, Ipse de Bruggen en de voedselbank o.a. de volgende activiteiten georganiseerd (niet volledig):
Met bewoners van Stefanna hebben we pannenkoeken gebakken, een fruitavond gehad, een spelletjesavond gehouden en samen Sinterklaas gevierd.
Twee keer hebben we Ipse de Bruggen mee geholpen om bewoners op te halen in hun woonunits
en naar een kerkdienst te brengen. Daarnaast hebben we het stadsdiaconaat meegeholpen met de
paasviering, de barbecue in de Delftse Hout, kerststukjes gemaakt, de kerstviering ondersteund en
hebben vanaf oktober maandelijks met de maaltijdvieringen geholpen. Ook zijn er drie terugkombijeenkomsten in 2015 geweest. Kortom een veelheid van activiteiten is georganiseerd.

Leden

Foto: Johan G Willems

In de afgelopen jaren is er ruimte binnen M25 Delft geweest voor jongeren die een maatschappelijke
stage moesten doen. Vanaf 2011 zijn er elk jaar een aantal jongeren geweest die hun maatschappelijke
stage via M25 deden. De maatschappelijke stage is echter op (bijna) alle middelbare scholen verdwenen. Op dit moment komen de leden van M25 Delft uit de vormselgroep van afgelopen jaar. Dat wil
niet zeggen dat in de toekomst leden van M25 alleen uit deze groep kunnen komen. Het afgelopen
jaar hebben 17 jongeren bij een of meer activiteiten van M25 meegeholpen. Van deze groep hebben
5 jongeren heel frequent meegeholpen. We zijn heel dankbaar voor hun inzet en zien de toekomst met
vertrouwen tegemoet.
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6
Overige activiteiten

hoofdstuk

1

ICVG (Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten)

Het stadsdiaconaat organiseert binnen het kader van de ICVG speciale vieringen voor mensen met
een verstandelijke beperking. In deze Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten zijn
diverse kerkgenootschappen uit Delft, Pijnacker en Rijswijk vertegenwoordigd. Met de nieuwe ICVGwerkgroep, bestaande uit de leden Gonny de Caluwe, Thelma Perez, Geertje Verre en stadsdiaken
Jan Lamberts, werd in 2015 een viering in mei voorbereid. Het thema van de viering was: de verloren
zoon. De viering in de kerk van de Heilige Franciscus en Clara in de Raamstraat was zeer geslaagd. Het
informeel samenzijn na de viering in buurthuis ‘De Wending’ was gezellig.

2

Diaconale weekend/vrijwilligersmiddag

Evenals andere jaren werd er ook dit jaar weer door het Stadsdiaconaat in november een ‘Diaconaal
Weekend’ georganiseerd. In het diaconaal weekend wordt in alle zeven geloofsgemeenschappen van
de Ursulaparochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion aandacht gevraagd voor het diaconale aspect van het kerkelijk werk. Tijdens de vieringen van het weekend was de opbrengst van de
collecte bestemd voor de beide Parochiële Caritas Instellingen (PCI). Voor en na de weekenddiensten
werden bij de ingang van de kerken in het kader van de jaarlijkse conservenactie conserven (en andere
houdbare levensmiddelen) ingezameld voor de ‘wintervoorraad’ van de Voedselbank.
Een ander vast onderdeel van het diaconaal weekend is de diaconale vrijwilligersbijeenkomst. Deze
bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers die actief zijn op diaconaal gebied binnen de
geloofsgemeenschappen van de beide parochies en voor de vrijwilligers van het Stadsdiaconaat. Het is
een combinatie van een bedankje en bezinnende middag. Na koffie/thee en taart is er altijd een korte
gebedsviering. Daarna een spreker. Dit jaar hadden we een boeiende lezing over het hospice in Delft.
In totaal waren er zo’n 40 diaconale vrijwilligers in de Jessehof bij elkaar

3

Diaconale Raad

De diaconale raad van de Ursulaparochie en parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion platform bestaat uit vertegenwoordigers van het diaconale werkveld van de zeven geloofsgemeenschappen, het
R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o., de PCI-en en de beide parochiebesturen. De diaconale raad wil de diaconale activiteiten van de zeven lokale geloofsgemeenschappen stroomlijnen en waar mogelijk op elkaar afstemmen. Ook wil de raad een plek zijn voor uitwisseling van ervaringen, voor onderlinge hulp
en stimulering.
De raad wil ook een brug slaan tussen de diaconale activiteiten op stadsniveau (van het Stadsdiaconaat) en die van de lokale geloofsgemeenschappen van de Ursulaparochie en de parochie van Onze
Lieve Vrouw van Sion. In 2015 hebben we ons onder meer gebogen over drie van de speerpunten van
het parochiebeleid voor de diaconie: PCI, MOV en bezoekgroepen.

4

Stichting Voedselbank Delft

Sinds 8 maart 2007 bestaat de Voedselbank in Delft als onafhankelijke stichting met een eigen stichtingsbestuur. De Voedselbank is dan ook in organisatorisch opzicht geen onderdeel meer van het R.K.
Stadsdiaconaat Delft. De stichting legt met een eigen jaarverslag verantwoording af over het gevoerde
beleid in het afgelopen jaar en voert een eigen financiële huishouding. Voor gedetailleerde inhoudelijke en financiële informatie over het jaar 2015 verwijzen we dan ook naar het jaarverslag 2015 van de
stichting Voedselbank Delft (www.voedselbankdelft.nl).
Er bestaan overigens wel sterke banden tussen het Stadsdiaconaat en de Delftse Voedselbank. Zo
wordt er nauw samengewerkt tussen de Voedselbank en onderdelen van RKSD, met name Non-Foodbank en Vakantiebank. Deze bedienen namelijk grotendeels dezelfde doelgroep van minderbedeelden
in de samenleving. Als gevolg van deze historisch gegroeide banden maakt de voorzitter van het RKSD
deel uit van het bestuur van de Voedselbank en is andersom de voorzitter van de Voedselbank bestuurslid van het Stadsdiaconaat.

www.rksd.nl
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De R.K. parochies van Delft en Midden-Delfland èn het Stadsdiaconaat steunen de Voedselbank
waar nodig en mogelijk. Zo worden er b.v. maandelijks in de Ursulaparochie Delft en parochie van
Onze Lieve Vrouw van Sion Midden-Delfland voedselinzamelingen gehouden. Ook wordt tijdens het
diaconale weekend aangesloten bij de jaarlijkse conservenactie van de Voedselbank (waar ook heel
veel protestantse kerken aan meedoen) door een extra inzameling van specifiek conserven te houden.
Zij dient als aanvulling op de reguliere voedselaanvoer. Deze steun is en blijft broodnodig gelet op
het in 2015 verder toegenomen aantal huishoudens dat afhankelijk is van de dienstverlening van de
Voedselbank. Zo zal de Voedselbank naar verwachting ook in 2016 en volgende jaren een belangrijk
ondersteuningsdoel blijven van het Stadsdiaconaat.

5

IDB Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Het IDB is een commissie van de Raad van Kerken Delft. Het IDB wil informeren, initiëren, faciliteren
en een vooruitgeschoven post zijn op diaconaal gebied in Delft. Het IDB wil tegelijkertijd een breed
Delfts overlegplatform zijn van alle kerken en geloofsgemeenschappen op diaconaal gebied. Het IDB
vertegenwoordigt zo dus ook de kleine kerken die niet allemaal een vertegenwoordiger kunnen afvaardigen naar het beraad. Jan Lamberts is vanuit het Stadsdiaconaat lid van het IDB. Andere bestuursleden
zoals Jo Berkhoff en Anita van Velzen bezoeken regelmatig de halfjaarlijkse inhoudelijke bijeenkomsten
die door het IDB worden georganiseerd. In 2015 werd zes maal door de commissie vergaderd. Op 30
juni werd er een themabijeenkomsten georganiseerd met diaconale organisaties en diakenen: “kerken
een luisterend oor” rondom het voornemen om als kerken in een aantal wijken in Delft ‘steunpunten’
in te richten waar mensen met hun vragen en problemen terecht kunnen.

6

Pact tegen Armoede Delft

Delft kent al jaren ‘Het Pact tegen de Armoede’ een actieve bundeling van krachten door Delftse bedrijven en instellingen; waaronder ook het RK Stadsdiaconaat! Want ook in Delft bestaat armoede;
bijna 10% van alle Delftse huishoudens heeft een inkomen op sociaal minimum. 10% kan niet lezen of
schrijven! Ruim 5% van deze huishoudens heeft geen werk of andere activiteiten buitenshuis. En veel
mensen voelen zich dan ook terecht buitengesloten. In Delft werken wij als Stadsdiaconaat ook samen
binnen het Pact aan het collectief bestrijden van deze armoede zodat er minder medebewoners aan de
kant staan, minder kinderen in armoede opgroeien, meer mensen die buiten de boot dreigen te vallen
hulp krijgen en meer economisch zelfredzaam zijn; minder Delftenaren met problematische schulden
zitten én dat ze ook beter kunnen lezen, schrijven en rekenen.
Eenmaal per twee maanden is er een ontmoeting waar Jan Lamberts of Anita van Velzen namens
het Stadsdiaconaat bij proberen te zijn. Ook in 2015 is dit niet altijd gelukt omdat vaak bijeenkomsten
van het pact op dezelfde avond vallen al andere vergaderingen en bijeenkomsten. Het zijn steeds wel
inspirerende avonden.

7

Interkerkelijk diaconaal centrum ‘De Jessehof’

Uit de gemiddelde aanloop van zo´n 40-50 mensen per dagdeel dat de Jessehof op en is, blijkt dat er
grote behoefte is aan de plek die de Jessehof biedt. Mensen hebben een plek waar ze naartoe kunnen,
ze ontmoeten anderen, er worden nieuwe contacten gelegd en er ontstaan vriendschappen. Isolement
wordt doorbroken en er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zorgelijk is dat de problemen van gasten groter worden en problematiek waar velen mee te maken hebben, ernstiger wordt. Het team van de Jessehof draaide in 2015 met een team van ca. 35 vrijwilligers.
Elke maand wordt er op vrijdag rond het middaguur een oecumenische viering gehouden waarbij
een van de betrokken pastores voorgaat. Een kleine werkgroep van gasten en vrijwilligers bereid de
vieringen voor. Na de viering is er een eenvoudige lunch.
Gasten van de Jessehof maken actief gebruik van het aanbod van het stadsdiaconaat: ze komen
naar de maaltijdvieringen, gaan mee op uitstapjes van de Vakantiebank, vragen spullen aan bij de NonFoodbank etc.
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Foto: Paulus Bakx

7
Financiën

hoofdstuk

Balans
(na resultaatverdeling)
Activa (in euro's)

31-12-2015

31-12-2014

29.059

28.685

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

26.100
132.940

38.452
115.654

TOTAAL

188.099

182.791

31-12-2015

31-12-2014

96.886
22.000
48.714
167.600

90.747
16.750
37.151
144.648

2.075
18.424

6.143
32.000

188.099

182.791

Vaste Activa
Materiële vaste activa

Passiva (in euro's)
Reserves (eigen vermogen)
Algemene reserve (vrij besteedbaar)
Vervangingsreserve bus
Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)

Kortlopende schulden
Kortlopende verplichtingen
Vooruitbetaalde kosten / toezeggingen nieuwe jaar

TOTAAL

*) In het verantwoordingsjaar hebben diverse sponsoren toegezegd één of meerdere projecten te financieren voor
het jaar 2016 of later. Het treft de volgende bedragen:

ANBI verplichting 2016							
Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele:
Huurpenningen Non-FoodBank 2016 					
Huurpenningen Non-Foodbank 2017					

€ 1.000,=
€ 8.712,=
€ 8.712,=

Foto: Paulus Bakx

Totaal aan toezeggingen							€ 18.424,=
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Staat van Baten en lasten
Baten (in euro's)

2015

2014

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Bijzondere baten

20.168
70

13.741
40

Baten eigen organisatie

20.238

13.781

Werkvelden
Maaltijdvieringen
Maandelijkse vieringen
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen
Lourdesreis

12.000
29.006
21.817
380
11.429
-

10.000
8.750
5.794
11.427
975

Baten werkvelden

74.632

36.946

Totaal Baten

94.870

50.727

2015

2014

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Bijzondere lasten

8.849
-

7.660
24

Lasten eigen organisatie

8.849

7.684

2.404
2.128
1.921
3.715
23.979
14.998
2.126
11.429
369

2.432
2.242
2.057
4.314
14.255
10.084
2.952
14.874
333

63.069

53.543

71.918

61.227

Lasten (in euro's)

Werkvelden
Maaltijdvieringen
Maandelijkse vieringen
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen

Lasten werkvelden
Totaal Lasten

www.rksd.nl
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2014
Algemeen
Oprichting en statuten
De Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. is opgericht op 30 maart 2005. De statutaire vestigingsplaats
is Delft. Het kantoor van de stichting is gevestigd op de Burgwal 20, 2611 GJ Delft.
Activiteiten
De Stichting heeft ten doel de gezamenlijke rooms katholieke kerken aan te sturen en te motiveren en
zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenootschappen binnen de gemeente Delft; het werken in het maatschappelijk middenveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent; groepen en projecten, zowel binnen kerkelijk dan wel buiten kerkelijk, zo nodig financieel
te ondersteunen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen evenals
in de financiële positie van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen,
bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
Bestemmingsreserve
De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald. Er
is geen sprake van een verplichting. Het bestuur kan de beperking zelf opheffen.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds betreft middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke bestemming.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden voor nominale waarde opgenomen. Vooruit ontvangen gelden
ter dekking van kosten in volgende jaren worden opgenomen onder de verplichtingen. De toegezegde bedragen van sponsoren om te besteden in komende jaren worden opgenomen onder de
vorderingen en onder de verplichtingen.

Grondslagen van resultaatbepaling
Baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Giften van sponsoren en andere giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonn.
Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd op de reële waarde.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling op basis van de volgende maatstaven
• Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
• Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van geschatte tijdsbesteding aan
activiteiten.
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