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Jaarverslag 2013

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD) over
2013. We mogen concluderen dat de crisis, ondanks geluiden van economisch herstel, nog niet voorbij is. De gevolgen van de crisis waren ook in 2013 in Nederland en in Delft zeer voelbaar. Het aantal
mensen dat in problemen zit, groeide ook dit jaar weer. Het lijkt erop dat de effecten van de crisis in
2013 nog meer voelbaar en zichtbaar werden. Hulpverleners registreerden een spectaculaire groei in
het aantal hulpvragen. Ook in de eigen praktijk van het pastorale gesprek steeg het aantal hulpvragen
en waren de problemen waarmee ik werd geconfronteerd, groot en complex.
De crisis die Nederland doormaakt gaat aan praktisch niemand voorbij. De doelgroep van het
Stadsdiaconaat is de laatste jaren behoorlijk veranderd. Het zijn al lang niet meer enkel de dak- en
thuislozen, de verslaafden, ex-gedetineerden, de probleemgezinnen en andere sociaal zwakken die
hulp en aandacht vragen. Een bijkomend punt van zorg is dat in 2013 ook veel mensen in de problemen raakten, die zich tot voor kort zich nog redelijk tot goed konden redden. Die trend was al in 2012
voelbaar maar zette door in het afgelopen jaar. De steeds groter wordende groep van mensen die het
niet meer zonder hulp redt, stelt overheden en instanties voor grote problemen. De kerken in Neder
land proberen te helpen. In de hulpverlening wordt door gemeente, overheid en instanties dan ook
meer en meer gekeken naar de kerken met de vraag: ‘wat kunnen jullie betekenen?’ In 2013 was die
vraag dan ook onderwerp van gesprek tussen de kerken en o.a. de gemeente Delft. De kerken willen
wel maar hebben duidelijk grenzen aan hun mogelijkheden.
In deze moeilijke en complexe situatie bleven de diverse werkvelden van het Stadsdiaconaat gewoon hun werk doen, ondanks dat ook enkele werkvelden door minder fondsen minder konden doen
dan voorheen. De Vakantiebank Delft beleefde haar 6de seizoen en kon weer bijna 200 mensen
helpen om even uit hun sleur te komen met een korte vakantie of een dagtrip. De verandering in de
samenstelling van de groep bezoekers aan de maaltijdvieringen zette door. In 2013 werden de maaltijden op de derde zaterdag van de maand in de Jozefzaal echter goed bezocht. Nieuw was dat in 2013
zo’n reguliere maaltijd op de zaterdag door een sponsor werd geadopteerd, met het leuke detail dat
de sponsorende groep ook zelf de maaltijd bereidde en uitserveerde. Natuurlijk werden in 2013 ook
weer de Kerst- en Paasviering en de Barbecue georganiseerd. Voor de Non-foodbank bleek 2013 een
belangrijk jaar. In het najaar van 2013 werd eindelijk duidelijk dat de loods aan de Buitenwatersloot
definitief moest worden ontruimd. Een nieuw onderkomen voor de komende jaren was gelukkig al snel
gevonden. M25 maakte een rustig jaar door. Door een teruggang in de deelname van maatschappelijke
stagiaires aan M25 liep het aantal actieve leden terug. Toch waren er nog heel wat (veelal vaste) activiteiten te melden. De viering van het 10-jarig bestaan van M25 Delft werd naar 2014 doorgeschoven.
De werkgroep ‘vieringen voor mensen met een verstandelijke beperking’ nam deel aan de activiteiten
van stedelijke ICVG (Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten) en verzorgde een mooie
viering voor de doelgroep op 5 mei. Nieuw was eind 2013 de doorstart van de werkgroep ‘Samen
Stadgenoot’, nu gericht op bewustmaking van armoede in je eigen naaste omgeving. Meer over de
werkvelden en andere activiteiten vindt u in dit jaarverslag.
Wat zou je als organisatie moeten beginnen zonder de steun van mensen die je een goed hart toedragen. Een woord van dank op de eerste plaats aan alle vrijwillige medewerkers die onze projecten
uitvoeren, dank aan het bestuur dat op de achtergrond veel werk verzet, dank aan fondsen, sponsoren
en goede gevers die geloven in datgene waarvoor we staan en wat we doen en die dankzij hun ondersteuning weer veel projecten in 2013 mogelijk maakten. We weten ons als stichting gesteund door
velen en we worden elke dag weer geïnspireerd door de woorden van het Evangelie en het voorbeeld
van Jezus Christus. Het is goed te weten dat we van links en rechts maar ook van boven steun mogen
ervaren.
Jan Lamberts
R.K. Stadsdiaken Delft/voorzitter RKSD

www.rksd.nl
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RKSD is paraat…….gedachten vanuit het bestuur
hoofdstuk

Het blijft het bestuur van de stichting RK Stadsdiaconaat Delft steeds meer en meer zorgen baren dat
armoede steeds nadrukkelijker óók in Delft een bepalende rol in ons dagelijks leven aan het spelen is.
Hierbij valt dit jaar bijzonder op dat ook de onderkant van de middenklasse van de door de stichting
geboden faciliteiten gebruik moeten gaan maken!
Als stichting, die strijdt tegen de armoede, zijn wij vooral zeer bezorgd om die Delftenaren die al
eerder onder de armoedegrens leefden óf al langer op de rand van die grens balanceerden en daardoor
nu groot gevaar lopen om permanent aan de negatieve kant van die balans terecht te komen. Helaas
heeft die groep in Delft een zeer aanzienlijke omvang gekregen.
Armoede is echter niet alleen meer puur een financieel-economische aangelegenheid. Armoede kent
ook een sociale én vooral simpelweg een puur menselijke kant. Mensen die in armoede vervallen, zijn
steeds meer personen die op de een of andere wijze niet (meer) in staat zijn om adequaat deel te nemen
aan onze (té) snelle, (té) technische in hoge mate geautomatiseerde (digitale) samenleving. Die aansluiting missen betekent niet alleen steeds verder achterop raken, maar ook absoluut niet meer meedoen.
Steeds meer groepen mensen dreigen daardoor te vereenzamen én in (psychische) problemen te geraken.
Onder deze omstandigheid bestaat de stichting al weer 10 jaar én is de laatste jaren steeds verder
gegroeid én uitgebreid! We hebben ons in 2012 herbezonnen op onze navenante groei en mogelijke
reorganisatie en deze is in 2013 deels operationeel geworden.
De stichting was vorig jaar o.a. zeer betrokken bij het Interkerkelijk Diaconaal Centrum (IDC) Jessehof door o.a. deelname aan het bestuur. De Jessehof is nu een afzonderlijke stichting waarbij iedereen
terecht kan voor zijn/haar kopje koffie of thee, een warme plek én vooral een luisterend oor, een goed
gesprek, advies, stilte, een gebed en voor een eventuele doorverwijzing naar materiële hulp.
Verder is gezocht naar het opzetten van een Delftse Weggeefwinkel. Dit had heel wat voeten in de
aarde, maar dit is uiteindelijk uitgelopen in het zoeken naar én vinden van een centrale locatie voor de
Voedselbank én sinds kort ook een nieuwe locatie voor de Non Food bank.
De dagelijkse eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het stadsdiaconaat is diaken Jan Lamberts, als enig bezoldigde binnen het Stadsdiaconaat. Hij coördineert het takenpakket vanuit zijn kantoor
aan de Burgwal én geeft leiding aan de opbouw van een uitgebreide diaconale structuur in de stad. Hij
begeleidt stedelijke projecten, onderhoudt contacten met andere kerken, instellingen en organisaties in
de stad, volgt ontwikkelingen, heeft contact met de politiek en zorgt vooral ook voor de noodzakelijke
PR-activiteiten.
Hij wordt uitvoerig bijgestaan door de bestuursleden van de stichting die de verschillende doelgroepen vertegenwoordigen én tevens geadviseerd door de leden van de ‘kerngroep diaconie van de
stad Delft’. Deze kerngroep is een stad brede klankbordgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de
diaconiewerkgroepen van de geloofsgemeenschappen, de werkvelden van het Stadsdiaconaat en andere
organisaties.
Door de samenwerking van de parochie van de H. Ursula Delft en de parochie van OLV van Sion
Midden-Delfland, zijn de werkzaamheden voor het pastoraal team (dat nu beide parochies bedient)
anders komen te liggen én vragen beide parochies ook een grotere aandacht van onze diaken dan ooit
voorzien was!
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is eigenlijk al in 2007 ingevoerd, maar zal steeds
meer van ons gaan vragen. Het doel van de wet is: meedoen! Iedere burger moet zelfstandig kunnen
leven én actief kunnen meedoen in de samenleving: jong en oud, met welke beperking dan ook. Deze
‘ideale wereld’ vroeg dit jaar ook al extra aandacht van ons. Op de verschillende (gemeentelijke) bijeenkomsten werd het ons steeds duidelijker dat zij sterk focust op een scheiding tussen wonen en zorg, dat
o.a. leidt tot het uiteindelijk mogelijk sluiten van een groot aantal tehuizen voor (hulpbehoevende) ouderen, waarbij het in deze groep merendeels om de minst ontwikkelden én sterk steun behoeftigen gaat.
Dit vraag zeer veel aandacht van de diaconieën van de verschillende kerken en van ons als stichting.
Wil het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. werkzaam en actief blijven, moet de bestaande structuur incl.
de vacatures voor vrijwilligers die steeds weer optreden gehandhaafd en uitgebreid worden. Dit vraagt
om goede en frequente PR-activiteiten! Meer naamsbekendheid binnen Delft en omstreken krijgen,
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betekent dat er zeer regelmatig over de activiteiten van de stichting niet alleen in de parochiebladen te
lezen valt, maar ook in de lokale bladen en de kranten. Met ingang van 2014 hebben de kerken een
wekelijks uitzending van een uur op zaterdagmiddag op Stadsradio Delft. Het R.K. Stadsdiaconaat Delft
e.o. zal regelmatig in die uitzending van zich moeten doen spreken.
Voor de komende jaren zal de stichting zich blijven richten op:
•

Het blijven bouwen aan een diaconale structuur in de stad Delft;

•

Het aansturen van de vier geloofsgemeenschappen van de H. Ursulaparochie en hen te motiveren tot actie en samenwerking op diaconaal vlak;

•

Het zoveel mogelijk samenwerken (op diaconaal vlak) met andere kerkgenootschappen in Delft;

•

Het actief zijn en werken op het maatschappelijk middenveld van Delft, vooral daar waar de
gemeente Delft haar kerntaken noodgedwongen zal moeten inperken (WMO activiteiten); Dit
vraagt om een hecht levend netwerk, waarin de stichting zeer actief wil/moet zijn!

•

Het ondersteunen van groepen én projecten, zowel binnen kerkelijk
dan wel er buiten, zo nodig financieel (maaltijden met daklozen, voedselbank, opslag meubelen
etc.).

•

Het in speciale gevallen financieel ondersteunen of beter nog doorverwijzen van individuen (via
ons groot actief netwerk) die op een of andere manier in het leven zijn vast gelopen en hulp en
ondersteuning behoeven.

Op basis van haar christelijke grondslag zal de stichting ook volgend jaar weer het Evangelie in praktijk proberen te brengen door mensen als uniek en gelijkwaardig te zien én te proberen absoluut niemand buiten te sluiten.

www.rksd.nl
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Samen vieren, samen eten 2013
hoofdstuk

Elke maand houdt het stadsdiaconaat een maaltijdviering in de Jozefkapel. Deze vieringenbestaan al
tien jaar. De vieringen zijn ooit opgezet om aan een behoefte van een specifieke doelgroep, de daken thuislozen, te voldoen. In de loop van de jaren is bij hen de vraag afgenomen maar heeft het project
langzaam zelf een nieuwe groep mensen getrokken die hier veel plezier en baat bij hebben.
De vieringen voor dak- en thuislozen hebben daarom een andere naam gekregen en heten nu ‘Samen vieren, samen eten’ en zijn voor een breder publiek bedoeld. Een kleine, vaste kern van de bezoekers van voorheen de daklozenvieringen blijft echter ook komen.
Voorafgaand aan deze vieringen op zaterdag, komen gasten en vrijwilligers bij elkaar om koffie te
drinken en te praten. Vanaf 16 uur druppelen de mensen binnen. Rond de start van de viering zijn er
meestal tussen de 30-40 gasten aanwezig. Omdat veel mensen elkaar kennen, is er altijd een vrolijke
en luidruchtige sfeer.
Maandelijkse vieringen
De vieringen zijn in principe kort; maximaal veertig minuten en worden in de mooie Jozefkapel gehouden. Ze hebben een duidelijk thema, een vaste orde van dienst en het zijn altijd gebedsvieringen. De
vieringen zijn laagdrempelig, ze moeten als het ware dicht bij de mensen staan. Deelnemers participeren door de paaskaars aan te steken, het evangelie te lezen, door kaarsjes uit te delen of een voorbede
te formuleren. Men zorgt voor een deel ook zelf voor de muzikale begeleiding, variërend van blokfluit,
gitaar tot jambe.
Speciale vieringen
Naast de maandelijkse vieringen die voorbereid worden door de eigen kookploeg, werden er in 2013
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 en
worden bezocht door zo’n 250-300 mensen: gasten uit de doelgroep maar ook andere betrokkenen uit
de gehele Delftse samenleving zoals voorgangers, burgemeester, politici, vertegenwoordigers van verwante maatschappelijke instellingen, vrijwilligers etc. Op dergelijke feesten heerst een sfeer van feest en
verbroedering, want de vieringen hebben al deze mensen wel iets bijzonders te bieden.
Aan het einde van het seizoen, werd in de Delftse Hout voor alle bezoekers van de maaltijdvieringen BBQ gehouden. Dit jaar waren er niet zoveel gasten vanwege het vreselijk regenachtige weer.
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Stichting Voedselbank Delft
hoofdstuk

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 van RKSD. 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 2013 wordt dan ook verwezen naar het jaarverslag van de Stichting Voedselbank Delft
(www.voedselbankdelft.nl).
Er bestaan sterke banden tussen het RKSD en de Delftse Voedselbank. Zo wordt er nauw samen
gewerkt tussen de Voedselbank en onderdelen van RKSD , met name Non-foodbank en Vakantiebank.
Deze organisaties bedienen grotendeels dezelfde doelgroep van minderbedeelden in de samenleving,
namelijk de cliënten van de Voedselbank.
Om deze onderlinge band vorm te geven maakt de voorzitter van RKSD, Jan Lamberts, deel uit van
het bestuur van de Voedselbank en is andersom de voorzitter van de Voedselbank, Hans Mostert, bestuurslid in de stichting RKSD.
RKSD en de Rooms-Katholieke Ursulaparochie steunen de Voedselbank waar nodig en mogelijk.
Zo maakt de Voedselbank al jaren om niet gebruik van de faciliteiten van de Adelbertkerk, als één van
de 6 uitdeelpunten in Delft en omgeving. Ook wordt de transportbus, die eigendom is van het RKSD,
verhuurd aan de Voedselbank ten behoeve van de voedseltransporten. Maandelijks worden in de kerken van de Ursulaparochie voedselinzamelingen gehouden. Ook wordt tijdens het diaconale weekend
aangesloten bij de jaarlijkse conservenactie van de Voedselbank door een extra inzameling te houden.
De ingezamelde voedselproducten en conserven dienen als aanvulling op de reguliere voedselaanvoer.
Deze steun is en blijft broodnodig gelet op het in 2013 explosief toegenomen aantal huishoudens
dat afhankelijk is van de dienstverlening van de Voedselbank. Zo zal de voedselbank naar verwachting
ook in 2014 en volgende jaren een belangrijk ondersteuningsdoel blijven van RKSD.

www.rksd.nl
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Non-foodbank: een jaar van veranderingen
hoofdstuk

Een groot deel van 2013 is voor het team van de Non-foodbank een jaar van ‘business as usual’ geweest. In het achterhoofd bleef weliswaar de wetenschap aanwezig dat een verhuizing op de wat kortere termijn onontkoombaar zou zijn, maar zolang hiervoor geen harde datum was, kon hier ook niet
echt op worden geanticipeerd. Er in de zomer wel een start gemaakt met het zoeken naar een nieuwe
locatie. Die zoektocht werd al voor de kerstmis succesvol afgerond door het vinden van die nieuwe
plek voor de non-foodbank in Den Hoorn. Het zoeken naar een gezamenlijke ruimte met de voedselbank werd eerder gestaakt omdat de voedselbank een geschikte ruimte voor haar distributiecentrum
vond die helaas te klein bleek om zowel non-foodbank èn voedselbank te huisvesten.
In het najaar van 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden van vrijwilligers en medewerkers. Het
oude team van de non-foodbank besloot om na 7 jaar trouwe dienst afscheid te nemen en werkte half
november voor het laatst. Er was op dat moment echter nog geen nieuwe ploeg. Door deze wisseling
van de wacht is de non-foodbank dan ook enkele weken dicht geweest. Gelukkig was er eind december
zicht op een nieuwe ploeg en deze is begin 2014 aan de slag gegaan. In de tijd dat de non-foodbank tijdelijk gesloten was, kreeg het bestuur van het Stadsdiaconaat te horen dat loods aan de Buitenwatersloot
per 31 maart 2014 bezemschoon moet worden opgeleverd. Het is fijn dat er intussen al een nieuwe
locatie is gevonden en er wordt naar gestreefd dat deze locatie per 1 maart 2014 gehuurd kan worden.
Verhuizing
Met de verhuizing in het vooruitzicht is het eerste dat op de agenda van het nieuwe vrijwilligersteam
zal staan, het opruimen van de locatie aan de Buitenwatersloot. De nieuwe locatie is qua oppervlakte
veel kleiner en er moet dus flink gesaneerd worden in de goederen die in de opslagloods aan de Buitenwatersloot staan. Doordat deze locatie niet vochtvrij en ook niet warm te stoken was, zijn veel goederen dusdanig aangetast dat ze afgevoerd moesten worden naar de Avalex. Dat is natuurlijk heel jammer. Vervolgens zal het nieuwe onderkomen moeten worden ingericht, verder gebruiksklaar moeten
worden gemaakt en tenslotte zal er fysiek moeten worden verhuist. Dankzij een eenmalige gemeentelijke subsidie en wat giften kan de verhuizing de non-foodbank op een goede wijze gebeuren Met de
hulp van het vrijwilligersteam en anderen zal dat ongetwijfeld soepel verlopen.
Het cliëntenbestand is ook in 2013 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. Dit is een
gevolg van de crisis. Vooral de vraag naar witgoed is groot. Helaas kan de non-foodbank die aanvragen moeilijk waarmaken. Wij krijgen door de crisis steeds minder wasmachines, koelkasten en andere
apparaten aangeboden. Door bijdragen van een fonds en enkele sponsoren is het mogelijk om in het
voorjaar van 2014 een witgoedactie te gaan houden. Maar verder blijft de non-foodbank afhankelijk
van het aanbod van mensen die goede goederen over hebben
Vrijwilligersteam
Het team van de Non-Foodbank bestaat momenteel uit 7 vrijwilligers en ook de stadsdiaken werkt regelmatig mee. In 2014 hoopt de Non-Foodbank een eigen website in de lucht te hebben. Dan zal ook
de aanvraagprocedure van goederen meer via de website verlopen. Cliënten kunnen via een soort van
webwinkel foto’s van beschikbare goederen zien en zo beter een keuze maken. In eerste instantie zal
de coördinator zo veel mogelijk deze website up-to-date houden maar in de toekomst is het beter om
hiervoor iemand apart verantwoordelijk te maken die verstand heeft van websites, computers en systemen. In het huidige team zijn er gelukkig meerdere personen die chauffeur kunnen zijn.
De medewerkers van de non-foodbank beslissen als ze de goederen ophalen bij de mensen thuis of
het bruikbaar is voor de non-foodbank. Een eerste selectie vindt daarvoor al aan de telefoon plaats of
via de email. Doordat de nieuwe locatie veel kleiner is qua opslagruimte, is besloten geen grote goederen (lees: meubels) meer aan te nemen, tenzij er natuurlijk een vraag van een cliënt ligt en de aangeboden goederen gelijk doorgeplaatst kunnen worden.
Ook voor de toekomst blijft er nog behoefte aan voldoende mankracht om te sjouwen: vrijwilligers
die goederen ophalen bij de mensen die ze aanbieden en ze bezorgen bij de cliënten die erom vragen
zijn van harte welkom. Voor meer informatie, zie www.nonfoodbankdelft.nl.
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5
Vakantiebank: er op uit in 2013
hoofdstuk

Inleiding
De Vakantiebank Delft is een initiatief van het RK stadsdiaconaat en bestaat sinds 2008. Doel is om
mensen met een laag inkomen toch de gelegenheid te geven een weekje of een paar dagen op vakantie te gaan. Wij verzorgen vakanties in de zomer voor gezinnen, individuele vakantiegangers en kinderen. Ook verzorgen we zeer regelmatig dagjes uit. Klanten van de voedselbank en mensen, die via het
maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties naar ons doorverwezen worden, kunnen
zich aanmelden.
in 2013 waren er in totaal 198 deelnemers:
•

vier gasten gingen naar het klooster Zin waar ze een heel bezinningsprogramma volgden in de
mooie omgeving van Vught.

•

Twee gezinnen met in totaal acht mensen logeerden in een huisje van Rita’s Reisbureau in Rockanje en op Texel.

•

Zes families waarvan vier alleenstaande vaders met kinderen brachten een lang weekend door
in een wigwam in ponypark Slagharen.

•

Zes alleenstaande moeders met kinderen vierden vakantie in een Nivonhuis in Wijk aan Zee
georganiseerd door vrijwilligers van de Vakantiebank

•

62 kinderen vierden twee weken vakantie bij de Delftse Vakantie Activiteiten in Delft

•

In 2013 waren er drie excursies: met 55-plussers gingen we een mooie dag naar de Keukenhof,
jongeren gingen met de trein een dagje naar Nemo en een bus jonge gezinnen ging naar het
park Plaswijck.

Een korte impressie van de vakantie van alleenstaande moeders met kinderen in Wijk aan Zee:

Maandag: Helaas de dag begon met regen. Na het ontbijt werden er placemats en vliegers gemaakt en om half 12 vertrok iedereen voor een speurtocht naar een schat die
verstopt was rond ons lunchadres: een prachtig duinrestaurant, waar heerlijk poffertjes werd gegeten. De zon was er inmiddels ook weer. Daarna kon men midgetgolfen
en buiten spelen met o.a. een voetbalspel en tafeltennis. Na een lekker ijsje ging de
groep naar het strand waar de vliegers uit werden geprobeerd. Om 5 uur was iedereen
terug en er werd nog wat gespeeld en daarna lekker pasta en rijst met heerlijke saus
gegeten. Na het eten was er een “waterballonnen”-gevecht, 200 ballonnen gevuld met
water door een moeder in de middag (2 uur over gedaan!) en in 10 minuten alles leeg.
’s-Avonds was er een workshop kralenkettingen maken voor de moeders, waar met veel
plezier aan gewerkt werd. (M. Kenselaar)
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M25: jongeren steken de handen uit de mouwen
hoofdstuk

Begin 2003 is gestart met het denken over een manier om de Delftse jongeren een zinvolle activiteit
aan te bieden in aanvulling op hun voornamelijk prestatiegerichte school. Gekozen is voor een formule
die de jongeren rechtstreeks in aanraking brengt met de minder bedeelden, de minder fortuinlijken in
onze samenleving. De formule die in Delft werd bedacht, is een succes geworden. Inmiddels zijn er
door het hele land M25 groepen. Op dit moment zijn er ongeveer 17 M25 groepen in het bisdom Rotterdam actief, en ongeveer 8 groepen daarbuiten die starten of net bezig zijn.
Bestuurssamenstelling
Op 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen:
•

Angelique van Leeuwen, voorzitter, planning en coördinatie

•

Jan Lamberts, stadsdiaken

•

Ilse de Laat, projecten

•

Hans Korpel, projecten

•

Ton van Riet,

•

Marcel ten Have

Presentaties
We zijn het afgelopen jaar een aantal keren gevraagd om over onze werkzaamheden te vertellen. Tevens hebben een aantal jongeren diverse keren in de pers verteld wat zij voor werk doen bij M25. Om
onze presentatie meer uitstraling te geven hebben we gemeend een aantal filmpjes te moeten laten
maken om daarmee visueel beter te kunnen getuigen van ons werk. De filmpjes zijn op internet te zien
en staan ook op onze eigen website
Aanwas van leden
Vanaf 2010 kwam een aanzienlijk deel van de leden van M25 uit de maatschappelijke stages van de
Delftse scholen. In het kader van die maatschappelijke stage is in 2012 weer overleg geweest met de
andere Kerkgenootschappen in Delft naar de mogelijkheden om gezamenlijk te kunnen aanhaken bij
de ontwikkelingen van de maatschappelijk stage. Helaas leverde dit overleg niet het gewenste resultaat
op. Doordat in 2013 echter ook duidelijk werd dat de maatschappelijke stage verplichting op termijn
zal verdwijnen en omdat de ervaringen met maatschappelijke stagiaires niet onverdeeld positief waren,
is er in de loop van 2013 besloten geen stageplaatsen meer aan te bieden aan jongeren.
Op 1 januari 2013 hadden we 31 jongeren binnen onze gelederen, in september zijn er 21 vertrokken wegens hun studie elders of wegens het niet meer hoeven te voldoen aan hun stage verplichting.
Er zijn 2 jongeren bijgekomen uit de vormselgroep van het jaar 2012-2013, zodat we op 31 december
2013 uitkomen op 12 jongeren die regelmatig meedoen aan M15-projecten.
Het begeleiden van de jongeren vergt een flinke inspanning als het op plannen aankomt. Ook in
2013 is het in 2010 ingezette beleid de planning professioneler vorm te geven met een planningsbureau, een eigen mailadres en een eigen telefoonnummer, voorgezet. Angelique van Leeuwen is nog
steeds de drijvende kracht achter de planning met Ilse de Laat als back-up.
In 2013 verrichte werkzaamheden
Maaltijdvieringen: ‘Samen vieren, samen eten’ in de Maria van Jessekerk
Maandelijks worden er in de Maria van Jessekerk maaltijdvieringen gehouden. M25 was aanwezig en
hielp bij de Paasviering op 27 maart 2013 en bij de Kerstviering van 18 december 2013. Bij de Paas
viering hebben we ook 6 vormelingen vanuit de parochies begeleid met een snuffelstage.
Avonden met bewoners van Woonzorgcentrum Stefanna.
M25 heeft in 2013 acht avonden verzorgd voor de bewoners van Stefanna. Het waren avonden waarin
jongeren met een gedeelte van de bewoners bloemen hebben geschikt, pannenkoeken hebben gebak-
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ken, een spelletjesavond hebben verzorgd, hebben gewandeld en een muziekavond hebben verzorgd.
Tevens heeft M25 dit jaar weer een Sinterklaasfeest in Stefanna georganiseerd.
Met kinderen van de voedselbank naar een wedstrijd van ADO
Op initiatief en onder begeleiding van M25 kon dit jaar een groep van 15 kinderen van cliënten van de
voedselbank naar een voetbalwedstrijd van ADO Den Haag,
Barbecue in het Delftse Hout voor daklozen en verslaafden
Al een aantal jaren wordt er door RKSD in het Delftse Hout een barbecue georganiseerd voor dak- en
thuislozen, verslaafden, cliënten van de Voedselbank, bezoekers van de Jessehof en anderen. Elk jaar is
M25 aanwezig om net als bij de maaltijdvieringen te helpen met de voorbereiding en organisatie. Dit
jaar was de barbecue op 21 juni. Op deze dag heeft M25 geholpen met de opbouw, het barbecueën
en het opruimen na afloop.
Kerststukjes maken in de Jessehof
We hebben zeer succesvol een middag georganiseerd in samenwerking met de Jessehof om in een
ochtend samen met bezoekers van de Jessehof kerststukjes te maken. Er waren ongeveer 40 personen
deze ochtend aanwezig.
Wetenswaardigheden
•

Op 1 januari 2013 hadden we 31 deelnemers.

•

Op 31 december 2013 hadden we 12 deelnemers.

•

We boden voor het derde achtereenvolgende jaar in ons bestaan jongeren een (maatschappelijke) stageplaats aan

•

We hadden regelmatig een stukje in de plaatselijke krant.

•

We hebben sinds 31 oktober 2005 een eigen website. Sinds de opening van de site hebben
ruim 27.000 personen de site bezocht.

•

Wij hebben sinds de zomer van 2008 een eigen hyves-site: http://m-25.hyves.nl/
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Samen Stadgenoot
hoofdstuk

Armoede heeft vele gezichten. Landelijk had 6% van de huishoudens in 2010 een inkomen op het
niveau van de bijstandsnorm. In Delft heeft ook bijna 10% van de huishoudens een inkomen op het
niveau van het sociale minimum (Bolten 2008). Naast de groeiende armoede die blijkt uit de 401 huishoudens (Voedselbank, 2013) in Delft die momenteel gebruik maken van de Voedselbank, is er vooral
de stille armoede van met name ouderen: vaak vrouwen met alleen AOW, alleenstaande moeders,
mensen van niet-westerse afkomst, gezinnen met schulden en uitkeringsgerechtigden.
De armoede van huishoudens met een bijstandsinkomen verschilt in Delft naar wijk, etniciteit en
samenstelling van het huishouden. In Delft heeft een groot deel van de huishoudens een inkomen
tot 130% van de bijstandsnorm. Hiervan woonde de meeste mensen in de Buitenhof (27%), Voorhof
(25%), Vrijenbank (24%) en Wippolder (COS: 2010).
Het concept armoede is veel breder dan een tekort aan financiële middelen voor de eerste levens
behoeften. Sociale uitsluiting is hierbij te zien als een speciale vorm van armoede. Sociale uitsluiting
treedt op als mensen langere tijd in armoede leven. en ze niet meer kunnen deelnemen aan maat
schappelijke activiteiten als gevolg van armoede. Armoede maakt mensen letterlijk ziek. Het gaat dan
om klachten als schaamte en vermijding, sociaal isolement, verslagenheid, onzekerheid, eenzaamheid
en depressies. Veel kinderen groeien op in gezinnen waar een of twee ouders financieel en sociaal aan
het overleven zijn.
Door de wereldwijde crisis wordt er van overheidswege fors bezuinigd. Beleidsmakers hebben vaak
onvoldoende oog voor het sociale en psychische effect van bezuinigingen op deze groep bewoners.
Zowel op landelijk als op sociaal niveau wordt vaak gesproken over empowerment, participatie en
eigen verantwoordelijkheid van mensen. Als je echter murw bent van de zorgen of de hele dag bezig
bent met overleven, dan heb je vaak niet meer de energie om veel initiatief te ontwikkelen.

Samen Stadgenoot Delft
Samen Stadgenoot is een project dat oorspronkelijk ontstaan is als een WMO-project voor
dak- en thuislozen en bedoeld om het imago
van deze groep in de Delftse samenleving te
verbeteren. Het R.K. Stadsdiaconaat is, na het
aflopen van de WMO subsidie, met dit project
doorgegaan omdat men vindt dat niet alleen
mensen aan de onderkant van de samenleving
moeten worden geholpen met maaltijden en
andere materiële ondersteuning maar dat het
zeker zo belangrijk is dat hun maatschappelijke
status verbetert. Zij zijn immers óók burgers
van Delft!
Samen Stadgenoot 2013
Op de middag voor de kerstviering van het
R.K. Stadsdiaconaat op 18 december 2013,
werd er door de projectgroep Samen Stadgenoot actie gevoerd op de markt. Hierbij werden erwtensoep en een flyer uitgedeeld door
de ‘paupers’ van Delft aan voorbijkomende
burgers van Delft en ging men met hen in gesprek. Het daklozenkoor de Straatklinkers zong
kerstliederen. Deze actie trok veel publiek en
er gingen zeker drie grote pannen erwtensoep
doorheen!!
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8
Overige activiteiten
hoofdstuk

Naast de vijf grote werkvelden is er nog aantal activiteiten die vallen of onder de paraplu van het Stadsdiaconaat of waarin de stadsdiaken of bestuursleden van het Stadsdiaconaat participeren. De inspanningen en resultaten verschillen nogal.
8.1

Diaconaal weekeinde

Eén keer per jaar, in november, vindt er in de R.K. Ursula parochie een diaconaal weekeinde plaats.
In 2013 viel dit weekend op 16 en 17 november. In de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion was
het diaconaal weekeinde één week later op 23 en 24 november. Met als thema: ‘Onze naaste: ons een
zorg’, werd tijdens de weekendvieringen in de kerklocaties van de beide parochies aandacht gevraagd
voor het diaconale aspect van het kerkelijke werk. Tijdens de vieringen van het weekend was de op
brengst van de collecte bestemd voor de beide Parochiële Caritas Instellingen (PCI). Voor en na de
weekenddiensten werd bij de ingang van de kerken in de kader van de jaarlijkse conservenactie weer
heel veel voedsel in blik en andere houdbare levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank.
Een ander vast onderdeel van het diaconaal weekend is de diaconale bijeenkomst in de Jessehof.
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor alle vrijwilligers die actief zijn op diaconaal gebied binnen
de geloofsgemeenschappen van de Ursula parochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion.
Het is een combinatie van bedankje en bezinnende middag. Na koffie/thee en taart is er altijd een korte gebedsviering. Daarna een spreker. Dit jaar hadden we de Delftse wethouder Stefan Brandligt te gast
die vertelde over zijn werk, hoe hij armoede en nood tegenkomt en hoe de gemeente en hijzelf daar
tegenover staan en mee omgaan. Er wordt vervolgens samen gegeten, traditioneel drie soorten stamppot met worst en spekjes. Na de afsluitende koffie eindigt de bijeenkomst.
8.2

Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Het IDB (voorheen Stuurgroep de Arme Kant van Delft) is een commissie van de Raad van Kerken.
De commissie wil informeren, initiëren, faciliteren en vooruitgeschoven post zijn op diaconaal gebied in Delft. Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad wil een breed Delfts overleg 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. De samenstelling van het
IDB veranderde licht toen op 4 mei 2013 plotseling Karel van de Wetering overleed, gewaardeerd lid
en oud-voorzitter van het IDB. Op 11 mei was de uitvaartplechtigheid in de Lutherse kerk in Delft. Er
kon ook een vertegenwoordiger vanuit de Morgenstondgemeente worden begroet. De overige vacatures werden in 2013 helaas niet vervuld.
Het IDB kwam in 2013 zeven maal bij elkaar met een veelheid aan agendapunten. Zo ging het
IDB verder met het organiseren van bijeenkomsten op voor kerken en diaconale organisaties. Op 6
februari werd een themabijeenkomst gehouden met diaconale organisaties in Delft met daarin een
presentatie van sociaal advocaat Van der Voet en de sociale raadslieden van het ISR. Vanuit een aantal gezamenlijke (diaconale) gespreksthema’s probeerde men op een rij te zetten wanneer en hoe
de diaconale organisaties een beroep zouden kunnen doen op advocaat en raadslieden. Op 17 juni
vond een themabijeenkomst plaats met als onderwerp: kerken en de WMO. Er was een lezing van
Marja Vreugdenhil over haar proefschrift ‘Nederland participatieland?’ Wethouder Raimond de Prez
hield een korte inleiding voor aanwezige diakenen, vertegenwoordigers van diaconale organisaties en
andere belangstellenden. Het tweede deel van de avond was discussie en uitwisseling in kleine groepen aan de hand van een aantal gerichte vragen. Belangrijk waren in 2013 de diverse gesprekken met
gemeenteambtenaar Steven Poll over de WMO in Delft. Centrale vragen in die gesprekken waren altijd:
Overheid en gemeenten bezuinigen, hoe gaat de WMO voor Delft eruit zien? Waar kunnen de kerken
vanuit hun diaconale taak uiteindelijk een steentje bijdragen? Wat zijn de mogelijkheden hiervan maar
ook de grenzen hieraan?
8.3 ‘Pact tegen de armoede’
Armoede in Delft bestaat. Armoede behoort tot de problemen waarmee Delft zich geconfronteerd
weet. Het ‘Pact tegen armoede’ is een samenwerking tussen gemeente, sociaal-maatschappelijke
organisaties, dienstverlenende instanties, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, kerken, woningbouw
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coöperaties etc. De stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. is vanaf het begin deelnemer
aan dit Pact. Het Pact streeft één doel na: een concrete bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in Delft. Het pact versterkt de samenwerking tussen partners in de stad, faciliteert projecten en
motiveert mensen om iets te doen aan armoede en sociale uitsluiting in Delft. Steeds meer organisaties
die partner zijn in het pact weten elkaar te vinden. Het aantal partners in het Pact zat in 2013 tegen
de 100 aan. Eenmaal per twee maanden is er een ontmoeting van de partners om problemen en geboekte successen te bespreken. Nieuwe partners worden voorgesteld en er is volop gelegenheid om
te netwerken. Ook vindt het zgn. Münchhausen overleg plaats. Dit laatste is erg belangrijk want men
wil geen ‘praatclub’ worden die geen resultaten boekt. Het Münchhausen overleg houdt in dat er een
aantal concrete casussen worden besproken en dat tijdens het overleg zelf nog partners er zich toe
verplichten om een probleem of delen daarvan uit een besproken casus aan te pakken en zo mogelijk
op te lossen. Bij een volgende bijeenkomst van de partners van het pact worden dan de vorderingen
besproken. De lijnen worden door deze manier van werken kort gehouden en de oplossingen van
problemen liggen vaak binnen handbereik. In 2013 werden er 6 bijeenkomsten van het Pact tegen de
Armoede gehouden. Bij de bijeenkomst van 19 september was het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. de
gastheer en de bijeenkomst vond plaats in de Jessehof. Vanuit Het Stadsdiaconaat zijn Jan Lamberts en
Anita van Velzen de vaste vertegenwoordigers. Zij brengen ook met enige regelmaat casussen in bij het
Münchhausen-overleg.
8.4

ICVG (Interkerkelijke Commissie voor Verstandelijk Gehandicapten)

In het jaar 2013 vonden de stedelijke ICVG-bijeenkomsten plaats op 3 april en 11 september. Namens
de R.K. Ursula parochie en RKSD namen Co Kruijswijk-van Holstein en Leo Vijverberg deel aan de
overlegvergaderingen. Op 3 april werd Mirjam van der Bruggen als nieuwe voorzitter benoemd en Jose
Westmaas als nieuwe secretaris. Met de eigen ICVG-werkgroep, bestaande uit de leden Co Kruiswijkvan Holstein, stadsdiaken Jan Lamberts, Geertje Verre-van Leeuwen en Leo Vijverberg, werd een viering op 5 mei voorbereid. De voorbereidingen in het thema “Vrijheid” resulteerden op zondag 5 mei
in een heel geslaagde viering in de kerk van de Heiligen Franciscus en Clara in de Raamstraat gevolgd
door en gezellig informeel samenzijn in buurthuis ‘De Wending’. Raamstraat parochiaan Mart liet hierbij zijn vredes- en vrijheidsduiven opnieuw opstijgen. Tijdens de evaluatiebijeenkomst op 29 mei kon
worden medegedeeld, dat een collecte- opbrengst ad euro 90,-- was overgemaakt naar het Ronald
Mac Donald Huis in Rotterdam. Co Kruijswijk-van Holstein kondigde aan haar werkzaamheden te willen beëindigen en nam in september afscheid in de stedelijke ICVG-werkgroep.
8.4

Jessehof

Het Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof, waarin het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. partici
peert, heeft ook in haar tweede jaar goed gedraaid. Het aantal bezoekers is gestegen met gemiddeld
78%. Een groot deel van de bezoekers komt twee of meer keer per week langs. Het aantal activiteiten
is uitgebreid: er is nu tweemaal per maand open atelier en er is elke week Nederlandse les. Er zijn in
2013 acht nieuwe vrijwilligers gestart en vier vrijwilligers zijn gestopt. In 2013 heeft de Jessehof ook in
financieel opzicht goed gedraaid. De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven en de inkomsten waren hoger dan verwacht. In totaal is er een positief saldo van ruim € 4.000. In 2013 is ook de stichting
Vrienden van de Jessehof opgericht. De Vriendenstichting zal activiteiten ontwikkelen en donateurs
werven ten behoeve van de Jessehof.

www.rksd.nl

13

9
Financiële verantwoording
hoofdstuk

Algemeen
De Stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. is geheel afhankelijk van giften en donaties van bedrijven,
particulieren en institutionele fondsen. In 2013 ontvingen wij van diverse sponsoren weer de middelen
om de exploitatie van de stichting te continueren en projecten te kunnen uitvoeren.
We hebben na een grondige herbezinning onze koers voor 2013 en later bepaald. In die herbezinning is de wens geuit de interne financiële structuur aan te passen aan de feitelijke gang van zaken
die in de loop der tijd is ontstaan. We hebben gemeend transparanter te moeten zijn naar de Delftse
bevolking en de giften die we krijgen voor specifieke doelen onder te brengen in bestemmingsfondsen,
voor zover dat al niet in voorgaande jaren was gebeurd. We constateerden dat veel giften worden gedaan onder de voorwaarde dat ze ergens in één van de werkvelden moet worden besteed, het een en
ander aangegeven door de sponsor.
We hebben het secretariaat en bestuur als ‘eigen werkveld’ gedefinieerd dat ter ondersteuning aan
de andere werkvelden dienstig is.
Binnen de organisatie van RKSD zijn drie projecten gedefinieerd die geen bestemmingsfonds kennen en waarvan de resultaten via de resultatenrekening ten gunste dan wel laste gebracht worden van
het eigen vermogen. De projecten zijn:
•

de Paasviering

•

de Barbecue

•

de Kerstviering

Er zijn binnen de stichting 7 werkvelden met een eigen bestemmingsfonds:
•

Dak- en thuislozen

•

Non Food-bank

•

Vakantiebank

•

M25

•

Gehandicapten

•

(Transport)bus

•

Jeroen

Wij hopen hiermee een transparantie te hebben aangebracht over de vele goede werkzaamheden
die onze vrijwilligers steeds maar weer verrichten en de financiële cijfers die daarvan een weerslag zijn.
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Balans
(na resultaatverdeling)
Activa (in euro's)

31-12-2013

31-12-2012

Vaste Activa
Materiële vaste activa

33.622

38.725

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

18.198
117.690

12.987
108.864

TOTAAL

169.510

160.576

Passiva (in euro's)

31-12-2013

31-12-2012

84.650
16.750
101.400

84.281
11.500
95.781

Fondsen
Bestemmingsfondsen

53.748

57.990

Kortlopende schulden
Kortlopende verplichtingen

14.362

6.805

169.510

160.576

Reserves (eigen vermogen)
Algemene reserve
Vervangingsreserve bus

TOTAAL
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Staat van Baten en lasten
(in euro's)

2013

2012

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Bijzondere baten

14.402
2.410
1.800
5.750
43

12.964
3.000
2.250
5.122
312

Baten eigen organisatie

24.405

23.648

Werkvelden
Dak- en thuislozen
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen

586
4.172
13.068
11.487
-

2.947
11.839
18.867
9.500
151
8.788
-

Baten werkvelden

29.313

52.092

Totaal Baten

53.718

75.740

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Bijzondere lasten

7.989
2.769
1.915
6.095
18

12.687
3.082
2.319
5.122
328

Lasten eigen organisatie

18.786

23.538

Werkvelden
Dak- en thuislozen
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen

2.421
4.354
10.477
3.186
380
12.380
357

2.907
5.507
14.907
2.875
10.747
1.759

Lasten werkvelden

33.555

38.702

Totaal Lasten

52.241

62.240

Baten

Lasten
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013
Algemeen
Oprichting en statuten
De stichting R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. is opgericht op 30 maart 2005. De statutaire vestigings
plaats is Delft. Het kantoor van de stichting is gevestigd op de Burgwal 20, 2611 GJ te Delft.
Activiteiten
De stichting heeft ten doel om op diaconaal niveau de gezamenlijke Rooms-Katholieke kerken aan
te sturen en te motiveren; in de activiteiten zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenoot
schappen 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 R.K. 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.
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 plaatsgevonden. 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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