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Voorwoord
Voor U ligt het jaarverslag van de stichting Rooms-Katho-
liek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD) over het jaar 2017. 
Oók in 2017 blijkt dat onze inzet in de strijd tegen armoe-
de nodig en meer dan de moeite waard is. Wat betreft de 
sociale problematiek in Delft is het er afgelopen in Delft 
niet of nauwelijks beter op geworden. Het R.K. Stadsdiaco-
naat probeert via zijn diverse werkvelden mensen uit hun 
isolement te halen en hen te helpen. Onze mogelijkheden 
blijven helaas bescheiden. We verzorgen maaltijden of 
helpen met meubels en huisraad, we organiseren laag-
drempelige vieringen, zorgen voor één of meerdere dagen 
‘vakantie’. Heel belangrijk is daarnaast dat we mensen een 
luisterend oor kunnen bieden of er gewoon zijn voor hen 
die het moeilijk hebben en het samen met hen uithouden. 

De verschillende werkvelden konden gelukkig goed hun werk doen. De maaltijdvieringen 
werden goed bezocht met ca. 40 gasten per keer. Ook in 2017 waren er weer groepen ex-
terne vrijwilligers van bijvoorbeeld serviceclubs die het bereiden van een goede maaltijd op 
zo’n derde zaterdag voor de hun rekening wilden nemen. De Paasviering werd bewust klein 
georganiseerd hetgeen een goede zet bleek. De barbecue die voor de tweede maal bij ‘On-
der Ons’ werd gehouden, was een gezellige bijeenkomst. De Kerstviering werd weer groots 
aangepakt, het is ons visitekaartje naar buiten toe en telde in 2017 meer gasten dan het jaar 
ervoor. De Vakantiebank maakte weer een goed en stabiel jaar door. Een kleine 500 mensen 
werden blij gemaakt met een uitstapje of een korte vakantie: even weg zijn uit de dagelijkse 
zorgen en sleur. Voor veel sponsoren is de Vakantiebank een aantrekkelijk goed doel, dat zij 
graag ondersteunen. We zijn hier blij mee, want dat betekent dat de Vakantiebank met een 
klein team toch veel kan doen. Opvallend was dat er op het gebied van vakantiehuisjes voor 
het eerst meer aanbod was dan dat er mensen konden worden geplaatst. Ook onze jongeren-
groep M25 was in 2017 weer actief. Vanwege het kleine aantal jongeren (hetgeen een zorg is) 
werd samengewerkt met de parochiële jongerenactiviteit Scala om zo krachten te bundelen. 
M25-activiteiten waren gericht op de maaltijdvieringen, Kerst en Pasen en op de Sinterklaas-
viering in Woonzorgcentrum Stefanna. Voor de Non-foodbank was 2017 een goed jaar. Na 
alle commotie in 2016 kon het team van de Non-foodbank weer dat doen dat het belangrijkst 
is: mensen aan spullen helpen. Er waren meer aanvragen, er was voldoende aanbod en dus 
meer leveringen. Tenslotte waren diverse leden van het bestuur weer actief in allerlei andere 
gremia en overlegvormen. In het afgelopen jaar hebben we opnieuw geconstateerd het vinden 
van goede vrijwilligers moeilijk is en blijft. 

Wat absoluut niet mag worden vergeten, is een woord van dank aan alle fondsen en sponso-
ren die ons in 2017 hebben ondersteund. Alle vrijwilligers die zich ook weer in 2017 enorm 
hebben ingezet, verdienen een grote pluim. Iedereen die in 2017 het Rooms-Katholiek Stadsdi-
aconaat Delft e.o. een warm hart toedroeg: enorm bedankt! Dank zij u konden we helpen en 
mensen in hun nood terzijde staan.

 Jan Lamberts, stadsdiaken

Voorzitter R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o.
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hoofdstuk 1 
Zorgen over armoede
Nederland kent armoede, dat weten we allemaal. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van een 
aantal aspecten van armoede die in ons ‘rijke’ land voorkomen en waarmee we allemaal te maken 
hebben of te maken kunnen krijgen. Het Stadsdiaconaat probeert op zijn eigen manier mensen te hel-
pen die aan de onderkant van de samenleving in de verdrukking zijn geraakt.

Gedurende de voorgaande crisisjaren is het aantal mensen dat van een minimum moet zien rond te 
komen ook in Delft met een derde gestegen. Volgens het onderzoek van de Nederlandse Raad van 
Kerken, ‘Armoede in Nederland 2016’, leeft ruim een op de 10 Nederlanders op of onder de armoe-
degrens. Dat zijn dus ruim 1,7 miljoen mensen. Het aantal huishoudens met problematische schulden 
groeit de laatste jaren explosief. De groepen met het grootste risico om in armoede te vervallen zijn 
zelfstandigen, bijstandsontvangers én niet-westerse migranten. Daarbij lopen ook kinderen een groter 
risico om in armoede op te groeien. Een deel van de Nederlanders die in armoede leven, leven daar-
bij vaak al langer dan 4 jaar met een laag inkomen. “Eenmaal arm betekent vaak blijvend arm’’. Zo’n 
550.000 Nederlanders verkeren al drie jaar of langer in armoede. Het deel van de bevolking dat in ar-
moede leeft, is sinds het begin van de economische crisis flink toegenomen. In 2007 ging het om min-
der dan 850.000 personen. In 2016 was dat dus opgelopen tot ruim 1,7 miljoen mensen.

Hoe langer mensen arm zijn, hoe moeilijker het wordt uit die situatie te komen. Het hebben van werk 
is daarvoor geen garantie. Wel helpt meer persoonlijke begeleiding. Van de mensen die het wel lukt 
om armoede te boven te komen, valt een aanzienlijk deel weer na een tijdje terug in de oude situatie. 
Na vijf jaar is ruim 40 procent weer terug bij af. Delft kent, zoals zoveel steden in Nederland, ook een 
Voedselbank. ‘Positief’ is dat het aantal huishoudens dat eind 2017 in Delft bij de Voedselbank stond 
ingeschreven (399) 9,5 % lager is dan een jaar eerder (441). Dit is echter geen reden tot tevredenheid 
en mag niet tot achteroverleunen leiden, integendeel, Delft is er ook bekend om dat er veel verborgen 
armoede in de stad voorkomt. In die bijna 400 huishoudens die de Voedselbank nodig hebben, leven 
zo’n 550 kinderen. Het aantal Delftse kinderen dat leeft en opgroeit in armoede is té hoog en neemt 
ook toe de laatste jaren. Je kunt dus heel blij zijn dat nu een daling waarneembaar is van het aantal 
gezinnen in Delft dat bij de Voedselbank loopt (na jaren van een explosieve groei) maar dit is ook be-
drieglijke schijn. De daling is voor een deel misschien te verklaren uit de verbeterde economie. Het 
blijft echter een feit dat het overgrote deel van de cliënten van de Voedselbank niet blijkt te kunnen 
profiteren van die oplevende economie

Een andere kwetsbare groep mensen zijn onze ouderen. Deze ouderen zijn meer en meer afhankelijk 
van familie, vrienden en kennissen voor hulp en zorg, de zgn. mantelzorg. Ook in 2017 was er weer 
een forse stijging te zien in het aantal ouderen dat aanklopt bij de zgn. mantelzorgers. Een verklaring 
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van dit stijgende aantal is dat steeds meer hulpbehoevende ouderen gewend raken aan het idee dat ze 
een beroep moeten doen op hun naasten omdat de voorzieningen in de reguliere zorg tekort schieten 
door de vele hervormingen. In de mantelzorg wordt het meest op de partner en de kinderen een be-
roep gedaan, maar ook de buren zijn zeer gewilde mantelzorgers. Veel ouderen zeggen dan ook vaker 
voor hulp bij de buurman of buurvrouw aan te kloppen. Helaas horen we ook nog vaak van ouderen 
(ook in Delft) dat ze geen hulp van mensen durven in te schakelen. Daarbij vragen nogal wat ouderen 
niet om mantelzorg, omdat ze simpelweg geen netwerk hebben. Wie tussen de 55 en 65 jaar oud is, 
loopt het meeste risico om langdurig in armoede te geraken. Debet hieraan is dat er in die leeftijdsca-
tegorie steeds meer mensen overbelast raken en daardoor arbeidsongeschikt worden, vrijwel zonder 
enige kans om nog ooit weer aan het werk te geraken!

Het werd al genoemd, Delft kent ook veel verborgen armoede. Eenzaamheid, trots én schaamte hou-
den mensen vaak tegen zich te melden en om hulp te vragen. Ze staan er alleen voor, niemand kent 
hun zorgen. Dit is ook weer iets wat zich vooral bij ouderen afspeelt. Dat er de nodige verborgen 
armoede in Delft is, wordt mede bevestigd door de verschillende Delftse kerken waarbinnen vrijwilli-
gers samenwerken om Delftenaren in financiële nood en armoede te helpen. Het probleem is vaak dat 
mensen veel te laat aankloppen voor hulp, omdat ze zich schamen voor hun problemen en/of de weg 
niet weten naar de hulpverlening. Delft is wel een ‘sociale’ gemeente, die veel doet voor haar inwoners 
in nood. Dat neemt echter niet weg dat een te groot percentage geld, dat beschikbaar is uit de gemeen-
tebegroting, zijn weg niet of onvoldoende naar de doelgroep vindt. Dat komt omdat mensen niet weten 
wat er aan toeslagen beschikbaar is, laat staan dat ze de weg er naartoe kunnen bewandelen. 

Bij armoede denk je in eerste instantie aan weinig financiële armslag, maar vaak speelt er veel meer. 
Steeds vaker komt het voor dat er ook sprake is van een andere problematiek zoals een moeilijke ge-
zinssituatie, niet digitaal vaardig zijn, problemen met de taal hebben, laaggeletterdheid, een klein of 
kwalitatief niet goed of helemaal geen netwerk hebben. Niet iedereen heeft de juiste mensen om zich 
heen die kunnen helpen bij het oplossen van de problemen waar men mee kampt. Die groep mensen 
die leven in een sociaal isolement hebben het daardoor soms ontzettend zwaar. Gevolg zijn vaak ook 
lichamelijke en psychische klachten. Mensen raken serieus de weg kwijt. Het is zeer verontrustend dat 
het aantal meldingen over verwarde personen in Delft het afgelopen jaar fors is gestegen.

Armoede, sociaal isolement, eenzaamheid, lichamelijke en psychische problemen en algehele geeste-
lijke ontreddering, zijn problemen waar de grote steden – en dus zeker Delft ook – mee kampen. Het is 
zaak om de handen in elkaar te slaan en samen te werken om deze problemen het hoofd te bieden!
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hoofdstuk 2 
Maaltijdvieringen: Samen vieren, samen eten

Maandelijkse maaltijdvieringen
Elke derde zaterdag van de maand organiseert het R.K. Stadsdiaconaat een maaltijdviering waar zo’n 
veertig bezoekers komen om samen te vieren in de Jozefkapel en daarna samen te eten. De vierin-
gen 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 veel plezier beleven aan deze bijeen-
komsten en er 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. 
Tegenwoordig komen ook veel bezoekers van inloopcentrum Jessehof bij deze maaltijdvieringen.

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. 
Drie jaar geleden zijn we begonnen met het introduceren van externe vrijwillige kookploegen die re-
gelmatig een maaltijd voor ons klaarmaken, zoals leden van de Rotary, Lions of Kiwanis. Ook de gasten 
zijn zeer te spreken over de maaltijden en de sfeer wanneer zo’n externe kookploeg komt koken.

Voorafgaand aan de viering, drinken we een uurtje koffie en praten we met elkaar. Veel mensen ken-
nen elkaar. Er wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de koffie met de pastor, de 
coördinator en andere vrijwilligers te praten over het wel en wee in het leven: over problemen, over 
tegenslag, over gezondheid. Maar ook over leuke dingen wordt bijgepraat. Gemiddeld zijn er zo’n vijf 
vrijwilligers aanwezig en twee jongeren van M25. Er is ook een vast groepje gasten dat elke keer uit 
Naaldwijk komt. De groep bezoekers is heel heterogeen en de sfeer is ontspannen.

De vieringen zijn zeer laagdrempelig en interactief. De bezoekers participeren in de viering door mu-
ziek te maken, het evangelie te lezen, een gebed uit te spreken en bij de voorbede een kaarsje aan te 
steken. De viering duurt gemiddeld een half uur. Hoewel veel mensen naar de viering gaan is deze niet 
verplicht. Er komen ook bezoekers alleen voor de maaltijd.

Grote bijeenkomsten
Naast de maandelijkse maaltijdvieringen, zijn er ook drie grote bijeenkomsten per jaar: Kerstmis, Pasen 
en de zomerse BBQ. Kerstmis is ons uithangbord naar buiten toe. Kerstmis vieren we altijd groots met 
veel gasten uit Delft en het Westland. De Kiwani’s verzorgen dan een traditioneel groots kerstbuffet na de 
viering. Pasen was dit jaar voor het eerst minder groots en meer op de eigen groep gericht. Het kleinere 
karakter leverde een intieme sfeer op. Datzelfde geldt ook voor de jaarlijkse barbecue. Sinds twee jaar 
hebben we geen eigen barbecue meer gehouden in het Delftse Hout zoals voorheen maar ons laten ver-
wennen door een verzorgde barbecue bij party- en zalencentrum ‘Onder Ons‘. De eigenaar en zijn team 
doen altijd hun best om van deze barbecue voor onze gasten een heerlijke verwenmiddag te maken 

M. uit Delft over de Kerstviering

Vorig jaar was ik hier voor het eerst. Ik hoorde het op de Jessehof. Ik vind het heel gezellig zo met 
elkaar in de kerk. Vooral met al die lichtjes aan. Je hebt het gevoel dat je ergens bij hoort. Het eten 
is ook lekker. Leuk om in de banken te mogen eten. Ik ga verder nooit naar de kerk. 

interview met H. uit Westland over de Kerstviering

Het feest begint al als we met z’n allen in de bus naar Delft rijden. Na de koffie gaan we altijd even 
door Delft lopen om de mooie verlichting te zien.

Ik vind het fijn om naar deze viering te gaan. Ik hou ervan om de oude liedjes mee te zingen en een 
kaarsje aan te steken. De mensen die voor het eten zorgen en zo zijn heel aardig.

Fijn dat we iets leuks mee naar huis krijgen.
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hoofdstuk 3 
Non-foodbank
De Non-foodbank Delft steunt mensen in hun moeilijke dagelijkse situatie door te helpen bij de ver-
vanging van niet herstelbare kapotte meubels, witgoed, huisraad en andere spullen ter inrichting van 
hun woning. De Non-foodbank probeert om afgedankte goederen die er nog goed uitzien een tweede 
leven op een nieuwe plek te geven, daar waar ze nodig zijn. 

Cliënten van de Non-foodbank zijn cliënten van de Voedselbank, GGZ, vluchtelingen met verblijfs-
status, daklozen en anderen die via de Kerken en andere hulpverleningsinstanties en het Sociaal Team 
Gemeente Delft een beroep op ondersteuning doen. Maatschappelijke organisaties met wie de Non-
foodbank samenwerkt zijn: Participe Delft (participedelft.nu), ISOFA, Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), 
Stichting Perspektief (perspektief.nu), PCI (Ursulafonds), Idbmaatwerk.nl, Voedselbank Delft, Stichting 
Present Delft, LIMOR Thuisbegeleiding, GGZ, Sociaal Team Gemeente Delft, Jessehof, het Interkerke-
lijk Stadsdiakonaat, Jeugd team Delft Nootdorp, Delftse buur, Regioteam Nootdorp.

Na de moeilijke periode in 2016, herstelde de Non-foodbank zich in 2017 goed en kon zij zich in ver-
heugen in een weer groeiende belangstelling voor haar activiteiten. Er werden in de periode augustus 
2016 tot jaareinde 2016 ca. 75 aanvragen ingediend en ca. 115 goederen afgeleverd. Als we die cijfers 
extrapoleren naar een heel jaar, zouden we uitkomen op ca. 180 aanvragen en ca. 275 leveranties. Als 
we deze getallen naast die van 2017 leggen, is er een fors stijgende lijn te zien. In 2017 waren er 236 
aanvragen, een stijging van ca. 30 % in vergelijking met het jaar ervoor. Er werden in 2017 444 goede-
ren afgeleverd, een stijging van ca. 60% in vergelijking met het jaar ervoor. De groei in het aantal aan-
vragen kan mogelijk worden verklaard doordat het erop lijkt dat er eerder sprake is van een toename 
van armoede dan van een afname van armoede. Ook het voorspoedige herstel van de Non-foodbank 
na de doorstart in 2016 en doordat men de Non-foodbank makkelijker vindt als gevolg van het op-
nieuw in gebruik nemen van de website, hebben mogelijk aan de stijging van het aantal aanvragen 
bijgedragen. 

In 2017 werd de website weer nieuw leven ingeblazen: Op www.nonfoodbankdelft.nl is uitleg te vin-
den over de doelgroep en werkwijze van de Non-foodbank op de “Home”-pagina. Over het doel, de 
financiën en Anbi-status kan men informatie vinden op de “Over ons”-pagina en gegevens over de 
actuele voorraad beschikbare goederen vindt men op de “Voorraad”-pagina. Via de website vinden 
steeds meer hulpverleners voor hun cliënten de weg naar de Non-foodbank.
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De Non-foodbank trad een aantal malen naar buiten toe op en werkte zo aan bekendheid:

•	 Het CLD bezocht met schoolklassen de Non-foodbank. De groepen leerlingen kregen uitleg over 
waarom de Non-foodbank er is en hoe ze werkt. Daarna konden de leerlingen de handen uit de 
mouwen steken en helpen in de hal. Dit heeft veel mond-op-mond reclame als resultaat gehad.

•	 Oud-vrijwilliger Willem Bosch deed in een radio-interview op Radio West een oproep voor een 
fietsenactie.

•	 De Non-foodbank was enkele malen te gast bij de Delftse Stadsradio in het radio-uur van de sa-
menwerkende kerken om te vertellen over haar werkzaamheden. Men kon daar ook enkele malen 
oproepen doen om nieuwe vrijwilligers te werven.

De meeste goederen bij de Non-foodbank zijn beschikbaar door schenkingen van derden. Er is een 
steeds breder aanbod van spullen die in een aantal categorieën kunnen worden onderverdeeld zo-
als: Audio en TV, babykamer, slaapkamer, woonkamer, eetkamer, keuken, studeerkamer, persoonlijke 
verzorging, fitness en conditie, sport en spel, zorg en welzijn voor bejaarden en hulpbehoevenden en 
tenslotte doe het zelf. Het kunnen leveren van witgoed en fietsen is in het verleden altijd een probleem 
geweest. In september 2017 werd een nieuw witgoedproject gestart met een budget verkregen van 
Stichting de Lichtboei voor de aankoop van wasmachines, gastoestellen, koelkasten en fietsen. Zo kon 
de wachtlijst voor deze aanvragen in 2017 nagenoeg worden weggewerkt. Niet gehonoreerde aanvra-
gen waren er enkel nog voor kleding kasten, bedden en banken. Helaas moet de Non-foodbank nog 
één op de drie aanvragers teleurstellen. 

De komende jaren blijft het beleid van de Non-foodbank gericht op ondersteuning van de genoemde 
doelgroepen in samenwerking met de betrokken maatschappelijke organisaties. Ondersteuning zal 
blijven geschieden door cliënten te voorzien in de meest noodzakelijke en elementaire goederen die 
nodig zijn voor het inrichten en dagelijks functioneren van een huishouden. 

Inkomsten voor de Non Food Bank zijn bijdragen van fondsen, met name Kerkelijke Stichting Stalpaert 
van der Wiele en Stichting ‘De Lichtboei’. Maar ook via b.v. de Kerstcollecte van Delftse kerken (via de 
Raad van kerken), de Bezinningsactie van de Protestantse Gemeente Delft, de Kerstvolkszang van de 
Maria van Jessekerk, het Goede Doelen winkel, komen er financiële middelen binnen die nodig zijn 
om de Non-foodbank draaiende te houden. 

De hoop is dat het aantal cliënten het komende jaar stabiel zal blijven (of nog beter, zal afnemen) al is 
er een groeiende vrees dat de armoede toeneemt. Wij hopen dan ook op de blijvende belangstelling 
van fondsen, kerken, donateurs en anderen voor het werk de Non-foodbank Delft. We blijven aan-
dacht vragen in de media en kerkbladen en middels contacten met naburige organisaties en bedrijven 
voor het werk dat de Non-foodbank doet voor hen die een beroep op de Non-foodbank doen.

Non-foodbank 2017 aantal aanvragen aantal leveringen

keuken-artikelen 22 19

keukenmachines 16 6

huishoudelijk 21 10

witgoed 76 56

meubelen 125 108

studeerkamer meubelen 29 30

opbergen - -

vervoer 35 33

Vloer verlichting gordijnen 18 16

Slaapkamer 104 67

Audio, TV , stereo computer, printer 23 20

diversen 7 6
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hoofdstuk 4 
Vakantiebank
Een dagje uit of een lang weekend in een huisje: voor mensen met heel weinig geld zit dat er door-
gaans niet in. Juist daarom bestaat de Vakantiebank al 9 jaar. Een dag naar een reuze-speeltuin, karten, 
hutten bouwen in het bos of een tochtje maken met een rondvaartboot. Het zijn dát soort activiteiten 
waar kleine en grote mensen jaren later nog met plezier aan terugdenken. De Vakantiebank Delft orga-
niseert geen grote, luxe vakanties. Waar het om gaat, is dat we mensen een ervaring bezorgen die hen 
even optilt uit de dagelijkse zorgen en stress. 
Dankzij trouwe bekende en nieuwe sponsors, donateurs en vrijwilligers is dat in 2017 weer mogelijk 
gemaakt. Naast inschrijving voor uitjes op de uitgiftepunten van de Voedselbank, houden we ook 
plaatsen vrij voor mensen die via andere instellingen bij ons komen, zoals Delftse Buur, MEE, Perspek-
tief en de Jessehof. Mensen kunnen zich voor een vakantie niet zelf bij ons aanmelden; ze worden 
aangedragen via adviseurs en contactpersonen van de Voedselbank, via hulpverleners van maatschap-
pelijk werk of een andere instantie. Met deze werkwijze hebben we een check op wie er gebruik van 
de Vakantiebank wil maken.

Ontwikkelingen dagjes uit
De samenwerking met de Voedselbank, contactpersonen van Delftse Buur en de Jessehof is pret-
tig verlopen. Omdat de bekendheid van Vakantiebank Delft groter is geworden – als gevolg van een 
groeiend netwerk - ontvingen we door het jaar heen aanbod van diverse organisaties die iets voor de 
doelgroep wilden doen d.m.v. een activiteit. Zo waren er bijv. kookworkshops ‘Zin in Puur’, een dagje 
Scheveningen met Sea Life, bowlen in het najaar met ‘Stichting Mijn Held’ en een museumochtend in 
het Prinsenhof in de kerstvakantie.

Ontwikkelingen vakanties
We kregen voor ‘t eerst meer aanbod van huisjes dan dat we mensen konden plaatsen. Happy Kids 
Care bood ons enkele weekends aan in vakantiehuisjes op vakantieparken in de omgeving. Een fraaie 
aanvulling op het aanbod vanuit Rita’s reisbureau. In het nieuwe jaar willen we dan ook beide typen 
vakanties blijven bieden, om in diversiteit aan wensen en behoeften te kunnen voldoen. Hierop zullen 
we extra medewerkers inzetten. 

In zorgvuldige gesprekken vooraf is een goede inschatting gemaakt op een succesvolle samenstelling 
van deelnemers bij groepsvakantieplekken. Blije gezichten en leuke reacties na afloop van de vakantie 
waren een goede graadmeter en zo konden ook de medewerkers met voldoening terugkijken op hun 
inzet. De begeleiders van Vught en Stay Okay waren zeer positief over de prettige, dankbare groep 
deelnemers dit jaar. Bij Duinrell maakte zowel de locatie als de samenstelling het niet gemakkelijk: 
grote gezinnen met heel verschillende achtergronden in een eenvoudig groepshuis met gezamenlijke 
ruimte. In 2018 kunnen de gezinnen elk in een eigen ‘duingalow’ verblijven en toch samen vakantie 
vieren, dankzij een flinke donatie van de jubilerende Lionsclubs in Delft. We hopen met het maken van 
zorgvuldige matches tussen deelnemers en bestemmingen op alle vakantieplekken volop ‘zorgeloos 
genieten’ nog verder te verbeteren. 

Overige ontwikkelingen
De website www.vakantiebankdelft.nl wordt actueel gehouden. De actie ‘Geef ze de Vijf!’ heeft in 
2017 weer meer opgebracht dan het jaar ervoor. We zijn enorm dankbaar dat Vakantiebank-steunende 
trouwe donateurs en sponsors dit Vakantiebank-jaar voor de deelnemers mogelijk hebben gemaakt. In 
het najaar was vanuit het 100 jarig bestaan van de Lionsclubs in Delft d.m.v. een gezamenlijke groots 
opgezette spinning-actie en een galadiner, veel aandacht voor het werk van de Vakantiebank. Via een 
artikel in Gemeente Delft-bijlage van de Delftse Post en verspreid in breder netwerk heeft een heel 
aantal mensen geïnteresseerd gereageerd op een vrijwilligerswerk bij de Vakantiebank. Eind 2017 was 
een informatieavond en vonden gesprekken plaats. Begin van het nieuwe jaar gaat het kernteam met 4 
van hen verder om het programma aan uitjes en vakanties 2018 te organiseren en uit te werken. Zo is 
een prettiger taakverdeling mogelijk. We kijken dus hoopvol uit naar een nieuw seizoen.

9www.rksd.nl



Gerealiseerde Vakanties 2017
2017: 489 deelnemers; 296 kinderen/jongeren en 193 volwassenen, waarvan ruim 60 ouderen/alleen-
staanden, konden dit jaar mee met Vakantiebank Delft!

Stay Okay Hostel Bergen op Zoom in meivakantie; za. 22 april - ma. 24 april. 
23 deelnemers: 7 alleenstaande moeders, 16 kinderen tussen 3-15 jaar in 6 huisjes (2 begeleiders). Een 
ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, bosgolf, sport en spel, activiteiten in het natuur-educatiecentrum, fiets-
huur, Bergen op Zoom, een ochtend klimmen in het klimbos. 

Mede gerealiseerd dankzij een donatie van de Soroptimistenclub Klavervrouwen Delft 

Vakantievierdaagse ZIN Vught in zomervakantie; ma. 24 - do. 27 juli, ma. 31 juli - do. 3 
augustus.

16 deelnemers: 7 volwassenen 9 kinderen 
in 16 kamers. Met prachtig weer, een leuke 
groepssamenstelling, gezamenlijke maaltij-
den, geweldige begeleiders, dagjes uit, ont-
spannen en creatieve workshops, een fiets 
om op pad te gaan en pannenkoekenmaal-
tijd als afsluiting. Afscheid van elkaar nemen 
viel niet mee!

Duinhostel Attractiepark Duinrell in zomervakantie ma. 14 - do. 17 augustus. 
40 deelnemers: 16 volwassenen en 24 kinderen in 8 kamers. Met vakantiepakket voor elk gezin, vier 
volle dagen alle Duinrell-attracties voor de deur, spetteren in het Tikibad en een uitgebreid buffet bij La 
Place op de laatste avond en extra speciale service van de medewerkers van Duinrell. 

Huisjes van Rita’s Reisbureau en Happy Kids Care; verspreid over een aantal weken in 
zomervakantie. 

28 deelnemers: 13 volwassenen en 15 kinderen in 7 huisjes. Gezinnen met jonge kinderen hebben 
heel erg genoten in de vakantiehuisjes aangeboden door Kids Care in ’s Gravenzande en de Biesbosch 
waar zij een lang weekend mochten verblijven. Ook een midweek in een Rita’s huisje, vervoerd door 
vrijwillige chauffeurs, met huisbezoekje en verrassingspakket vooraf was voor gezinnen en alleenstaan-
den een feest. 

“Goedemiddag, ik wil jullie namens mij en m’n dochter 
ontzettend bedanken voor de fantastische vakantie. We 
hebben echt zo genoten en m’n dochter mist haar vriend-
jes nu al. Het was echt geweldig. Super bedankt, dit ver-
geet ik nooit meer. Heb echt genoten. 

Dank jullie wel M.H.”
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Gerealiseerde dagjes uit en kinderactiviteiten 2017

High tea Hampshirehotel 8 januari.
12 deelnemers ouderen/alleenstaanden, 2 begeleiders

Vakantiebank met gespaarde zegelboekjes (AH 2e uitje gratis), vrijwilligers die met auto’s brachten/ 
haalden.

Bowlen en pannenkoekensmulfeest bij ‘t Karrewiel 3 maart (voorjaarsvakantie).
18 deelnemers 7-14 jaar, 5 begeleiders M25 jongeren i.s.m. Vakantiebank. 

Karten bij Van der Ende Racing Inn Poeldijk 27 maart.
12 deelnemers, jongvolwassenen 16+ , 4 begeleiders studenten LID i.s.m. Vakantiebank.

Dagje Bloesem-rondvaart over de Linge met lunchbuffet en bezoek glasblazerij Leer-
dam 21 april. 

47 deelnemers, 44 ouderen en alleenstaanden Voedselbank, Jessehof en Delftse Buur, 3 begeleiders.

Dagje Holle Bolle Boom speel- en attractiepark 13 mei . 
59 deelnemers, 18 volwassenen en 38 kinderen t/m 10 jaar, 3 begeleiders. 

Kinderzomerfeest DVA kinderen 4-12 jaar; 2 weken zomervakantie 10-14 juli en 17-21 
juli. 

Gemiddeld 50 kinderen per dag. Gratis deelname bij opgave via Vakantiebank. 

Dagelijks werd vervoer lunch, fruit en drinken verzorgd door (sponsors van) DVA. 

Sea-life, lunch en glow in the dark midgetgolf 16 september.
51 deelnemers , 17 volwassenen, 31 kinderen, 3 begeleiders i.s.m. ‘Stichting Mijn Held’.

Dagje Duinrell 20 oktober (herfstvakantie).
133 deelnemers, 45 volwassenen en 83 kinderen, 5 begeleiders.

Ondanks het matige weer en de enorm grote groep die met 2 bussen en enkele auto’s vervoerd werd, 
een geweldig geslaagde dag.

 

Al deze mensen hebben onbetaalbare vakantie-belevenissen opgedaan dankzij: 

De Lichtboei, het Armoedefonds, Kerkelijke Stichting Stalpaert vd Wiele, Stichting Hulp aan Delftse 
Jongeren, Fonds 1818, Soroptimistclub Klavervrouwen, Rotary Delft en alle bijdragen van particulieren 
via giften en Actie ‘Geef ze de Vijf!’

Het dagje uit voor ouderen en alleenstaanden - de Bloesemtocht met buffet en bezoek aan glasblazerij - is 
geheel gefinancierd door L. Mastenbroek Beheer B.V. : Glashelder een onvergetelijk mooie dag met boei-
ende gesprekken en sociale ontmoetingen! De activiteiten voor kinderen en jongeren; het bowlen, karten, 
speeltuin Holle Bolle Boom en het vervoer en de lunch bij Sealife - zijn bekostigd door Stichting Katholiek 
Jeugdwerk Antonius en Lodewijk. Figuurlijk , soms zelfs letterlijk , je even opgetild voelen, voluit plezier 
maken met leeftijdgenoten, ook eens iets tofs te vertellen hebben…Zo werden lichtpuntjes geboden in de 
dagelijkse thuissituatie van deze kinderen en jongeren! 

En een  hartelijke bijdrage kwam van Stichting Goede Doelen, Olaf Holland Fonds, de opbrengst van de 
Kerstbazar en collectes bij de Delftse PKN kerken en de RK kerken en de Raad van Kerken, de mooie op-
brengst van de Wijnactie van Lions Princestad. Uit de donaties konden we dit jaar naast de high tea ook 
een bijdrage leveren aan een uitje voor dak- en thuislozen; de door de RKSD georganiseerde BBQ en maak-
ten we de kerstviering met gezamenlijke maaltijd voor de doelgroep mede mogelijk.
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hoofdstuk 5 
M25
De naam M25 refereert aan de werken van barmhartigheid in het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk 
25. Dit concept is begonnen in Delft en vindt inmiddels navolging op tal van plaatsen in Nederland. 
Het idee van M25 is dat het mogelijk wordt gemaakt dat jongeren zich in kunnen zetten voor een an-
der in de maatschappij. Ze kunnen kennis maken met groepen mensen waar ze normaal niet mee in 
contact komen door ze middels activiteiten rechtstreeks in contact te brengen met die bepaalde groe-
pen mensen (de zogenaamde exposure). Na het Vormsel worden jongeren gevraagd of ze zich in wil-
len zetten voor anderen in de maatschappij en kunnen ze zich aansluiten bij M25. Een en ander wordt 
gefaciliteerd door de M25 werkgroep. Ook in 2017 zijn er bij M25 weer activiteiten georganiseerd in 
samenwerking met jongeren uit de regio. 

M25 organiseert activiteiten vaak in samenwerking met andere sociale initiatieven. Zo zijn er dit jaar 
activiteiten geweest samen met de Vakantiebank, bij Woonzorgcentrum Stefanna en bij de maaltijd-
vieringen van het R.K. Stadsdiaconaat. Deze samenwerking zal ook volgend jaar voortgezet worden. 
Afhankelijk van wat er leeft onder de M25-jongeren, zullen ook nieuwe activiteiten mogelijk worden 
gemaakt. Hierbij worden ze altijd begeleid door volwassenen. 

Een greep uit de activiteiten
Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij ook veel plezier wordt gemaakt, is de Sinter-klaasviering bij 
Stefanna en de voorbereidingen daarop (inpakken van cadeautjes, verkleden, schminken). Bejaarde en 
vaak demente bewoners van het woonzorgcentrum kunnen zo net als vroeger genieten van het Sinter-
klaasfeest. 

Een maandelijks terugkerende activiteit is het helpen (koffieschenken, klaarzetten, opruimen) bij de 
maaltijdvieringen van het R.K. Stadsdiaconaat. Zo zetten jongeren zich in voor de minderbedeelde 
medemens in Delft en kunnen ze kennismaken met deze doelgroep. 

Dit jaar werd er in februari 2017 een uitje georganiseerd voor de kinderen van cliënten die bij de Voed-
selbank in Delft komen. Vorig jaar was het bowlen bij ‘t Karrewiel in Delft met een flink aantal kinde-
ren in verschillende opzichten een succes gebleken, en dit is om deze reden dit jaar herhaald. Voor de 
ouders was het een welkome optie om in de meivakantie (gratis) iets leuks te doen te hebben voor hun 
kinderen. Daarnaast was het een leuk moment van integratie van 30 personen: kinderen, jongeren van 
M25, vrijwilligers en jongerenwerkers. 
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Uitdagingen
M25 had in 2017 een enthousiaste werkgroep van 4 mensen. Daarnaast is er nauwe samenspraak en 
samenwerking met het andere jongerenwerk in de Ursulaparochie in de persoon van de jongeren-
pastor. De middelen van M25 zijn vooral de inzet van vrijwilligers en budgetten die nodig zijn om 
de activiteiten te organiseren. Vaak kunnen we als M25 inschuiven bij andere initiatieven, dan is het 
regelen van de aanwezigheid van M25-jongeren genoeg, maar nog steeds een uitdaging. Het concept 
van de sociale stage die bij sommige middelbare scholen verplicht is, sluit goed aan bij de activiteiten 
van M25, en we mochten ook dit jaar een aantal jongeren verwelkomen die via dit concept goed werk 
konden doen. 

Uiteraard zijn er een aantal uitdagingen voor M25. Ten eerste is er een kleine vaste club jongeren. Jon-
geren hebben het tegenwoordig druk en worden misschien in sommige opzichten overvraagd: hiermee 
moeten we vanuit jongerenwerk rekening houden. Opgemerkt moet worden, dat door het enthousiast 
regelen van activiteiten, soms door het aanbod van activiteiten zelf, de jongeren makkelijker komen. 

Er zal in 2018 getracht worden om samen met de bestaande groep jongeren en de jongeren die in 2018 
hun vormsel gaan doen te bepalen welke nieuwe activiteiten er eventueel bijkomen. Belangrijk is daar-
bij de vraag wat er bij de jongeren leeft en wat haalbaar is. M25 is altijd benieuwd naar reeds bestaan-
de initiatieven waar eventueel een aantal (2 tot 5) jongeren van M25 kunnen helpen door de handen 
uit de mouwen te steken. Dit echter op voorwaarde dat de initiatieven bijdragen aan de samenleving, 
de jongeren in contact komen met mensen van diverse doelgroepen en dat het laagdrempelig en leuk 
blijft. Omdat er elk jaar wel jongeren bij komen die op z’n minst een paar keer wel iets zouden willen 
doen voor een ander, blijft M25 ook volgend jaar relevant. 
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hoofdstuk 6 
Overige activiteiten

Stichting Voedselbank Delft 
Sinds 8 maart 2007 bestaat de Voedselbank in Delft als onafhankelijke stichting met een eigen stich-
tingsbestuur. De Voedselbank is dan ook in organisatorisch opzicht geen onderdeel meer van het R.K. 
Stadsdiaconaat (RKSD). De stichting legt met een eigen jaarverslag verantwoording af over het gevoer-
de beleid in het afgelopen jaar en voert een eigen financiële huishouding. Voor meer gedetailleerde 
inhoudelijke en financiële informatie over het jaar 2017 wordt dan ook verwezen naar het jaarverslag 
van de stichting Voedselbank Delft.

Er bestaan wel sterke banden tussen RKSD en de Delftse Voedselbank. Zo wordt er nauw tussen de 
Voedselbank en onderdelen van het R.K. Stadsdiaconaat, met name Non-foodbank en Vakantiebank, 
samengewerkt. Deze organisaties bedienen immers grotendeels dezelfde doelgroep van armen in de 
samenleving. Mede in verband daarmee maakt de Jan Lamberts, voorzitter van het R.K. Stadsdiaco-
naat, deel uit van de Raad van Advies van de Voedselbank en is andersom de voorzitter van de Voed-
selbank, Hans Mostert, bestuurslid in de stichting RKSD. Het R.K. Stadsdiaconaat steunt de Voedsel-
bank waar nodig en mogelijk.

De Voedselbank mag daarnaast ook op ondersteuning rekenen van de R.K. parochies van Delft en 
Midden-Delfland. Maandelijks worden in deze parochies voedselinzamelingen gehouden. Gemiddeld 
worden dan zo’n 15 kratten met voedselproducten ingezameld. Ook wordt tijdens het diaconale week-
end aangesloten bij de jaarlijkse conservenactie van de Voedselbank door een extra  inzameling van 
specifiek conserven te houden. De ingezamelde conserven dienen als aanvulling op de reguliere voed-
selaanvoer. Ook worden bij die inzamelingen vaak financiële giften ontvangen. Deze steun is en blijft 
broodnodig gelet op het feit dat het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de dienstverlening van de 
Voedselbank slechts beperkt afneemt. In 2017 bedroeg het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de 
Delftse Voedselbank ongeveer 400, waaronder ca. 550 kinderen. Het is duidelijk dat naar verwachting 
de Voedselbank ook in 2018 en de volgende jaren een belangrijk ondersteuningsdoel zal blijven van 
het R.K. Stadsdiaconaat

Diaconale weekend/vrijwilligersmiddag 
Elk jaar wordt tijdens het diaconale weekend, extra aandacht gevraagd voor de diaconale aspecten 
van het kerkelijk werk. De collectes tijdens de vieringen in de 7 kerklocaties in dat weekend zijn tra-
ditiegetrouw bestemd voor het werk van de Parochiële caritas instellingen (PCI). Op zaterdagmiddag 
25 november werd de jaarlijkse bijeenkomst voor diaconale vrijwilligers gehouden in het kader van 
het diaconale weekend. Ditmaal georganiseerd door het R.K. Stadsdiaconaat samen met de Diaconale 
Raad. Hoogtepunt van de middag was de lezing van Inge Weijts van ISOFA over mensen met schul-
denproblematiek in Delft, gevolgd door onderling gesprek. De middag werd afgesloten met de traditio-
nele stamppotmaaltijd.
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Diaconale Raad Delft en Midden-Delfland
Barmhartig zijn, voor gerechtigheid strijden, opkomen voor de medemens in nood! Dit is eigenlijk de 
taak van elke christen. De Diaconale Raad wil een platform voor gesprek zijn over alle diaconale ac-
tiviteiten van de zeven parochiekernen van de twee parochies van Delft en Midden-Delfland èn het 
Delftse R.K. Stadsdiaconaat. In 2017 is er tijdens de vergaderingen gesproken over interne parochiële 
activiteiten zoals de PCI en bezoekgroepen. Daarnaast ging het gesprek ook over zaken die wat verder 
weg liggen zoals de doelen van de vastenactie, de vredesweek etc. Als dat te regelen viel, waren er bij 
de vergaderingen gastsprekers uitgenodigd. Vanuit de diaconale raad is er in 2017 ook een cursus ‘om-
gaan met dementie’ gegeven voor medewerkers van bezoekgroepen. De coördinatie van de raad was 
in handen van Anita van Velzen.

IDB: Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Het IDB is een commissie van de Raad van kerken en als zodanig een breed Delfts overlegplatform van 
alle kerken op diaconaal vlak. Het IDB komt zesmaal per jaar bijeen en verzorgt eenmaal per jaar een 
bredere bijeenkomst. Het wil voor de Delftse kerken op diaconaal gebied informeren, organiseren en 
initiëren. Dit jaar lag de focus daarbij op de vluchtelingen in Delft en de mate waarin de Delftse kerken 
meehelpen hen proberen te integreren in de Delftse samenleving. Jan Lamberts is betrokken bij het 
IDB namens het R.K. Stadsdiaconaat.

ICVG: Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten
Het R.K. Stadsdiaconaat verzorgt, als lid van de ICVG, jaarlijks een speciale viering voor mensen met 
een verstandelijke beperking, voor hun familie en vrienden. Op zondag 28 mei 2017 is er een kerk-
dienst geweest in de Franciscus en Clara kerk in de Raamstraat. Het thema was “De Zaaier”. Deze vie-
ring werd voorbereid door Geertje Verre, Thelma de Lapaz, Gonny de Caluwé en Jan Lamberts.

Interkerkelijk Diaconaal Centrum ‘Jessehof’
De Jessehof is sinds 2012 het inloophuis van Delft. Er is meer en meer armoede. Een groeiende groep 
inwoners van Delft is in de loop der jaren of meer recentelijk in de problemen geraakt. We praten over 
mensen die te maken hebben met schulden, inkomens onder het minimum, huisuitzettingen en de 
hierdoor ontstane psychische problemen en sociale uitsluiting. Daarnaast zijn er ook de mensen die 
langdurig in behandeling zijn bij de GGZ. Zij allemaal hebben behoefte aan een plek waar zij even 
uit kunnen blazen en in anonimiteit kunnen verblijven, als ze dat willen. Financiële problemen en ar-
moede hebben vaak ook sociale uitsluiting tot gevolg, mensen komen in een sociaal isolement terecht 
vereenzamen vaak. De Jessehof en het stadsdiaconaat werken in elkaars verlengde. En deel van de 
doelgroep en vrijwilligers wordt gedeeld. Bezoekers van de Jessehof maken graag gebruik van de Non-
foodbank, de Vakantiebank en de maaltijdvieringen van het R.K. Stadsdiaconaat.

Pact tegen de armoede
Bestrijding van armoede is heel lang een van de grootste uitdagingen van de stad Delft. Om de strijd 
tegen armoede breder te maken, Delft als gehele stad, in al zijn facetten, bij die strijd te betrekken, is 
enige jaren geleden het ‘Pact tegen Armoede’ opgericht. Dit is een actieve bundeling van krachten van 
gemeente, instellingen, verenigingen en bedrijven in de strijd tegen die armoede. In en vanuit de bij-
eenkomsten van het pact (eenmaal per twee maanden) wordt geprobeerd elkaar zo direct en concreet 
mogelijk te helpen bij de oplossing van allerlei (vaak acuut) zich voordoende problemen. Er is tijdens 
de bijeenkomsten maar ook daarbuiten in het netwerk regelmatig contact en overleg. Wat de een niet 
weet, weet de ander, wat de een niet heeft, kan de ander misschien leveren. Jan Lamberts of Anita van 
Velzen bezoeken de bijeenkomsten.
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hoofdstuk 7 
Jaarrekening 2017 

Balans
(na resultaatverdeling)

Activa (in euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Vaste Activa
 Materiële vaste activa 2.566 4.485

Vlottende activa
 Vorderingen 1.003 17.974
 Liquide middelen 154.821 121.442

TOTAAL 158.390 143.901

Passiva (in euro's) 31-12-2017 31-12-2016

Reserves (eigen vermogen)
 Algemene reserve (vrij besteedbaar) 83.975 82.987
 Bestemmingsreserve bus - -
 Bestemmingsfondsen (door derden bepaald) 44.744 45.972

128.719 128.959

Kortlopende schulden

 Kortlopende verplichtingen 7.401 4.230
 Toezeggingen nieuwe jaar 22.270 10.712

TOTAAL 158.390 143.901

*) In het verantwoordingsjaar hebben diverse sponsoren toegezegd één of meerdere projecten te finan-
cieren voor het jaar 2018 of later. Het treft de volgende bedragen:

ANBI verplichting 2018 €   1.000,=

Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele: 

Huurpenningen Non-Foodbank 2017 €   8.870,=

Stichting De Lichtboei

Vooruitbetaald aan witgoedproject van de Non-Food Bank € 12.400,=

Totaal aan toezeggingen € 22.270,=
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Staat van baten en lasten

Baten (in euro's) 2017 2016

Eigen organisatie
  Secretariaat en Bestuur 7.342 5.520
  Bijzondere baten - -

Baten eigen organisatie 7.342 5.520

Werkvelden
  Maaltijdvieringen 4.000 6.260
     Maandelijkse vieringen - -
     Paasviering 1.000 -
     Barbecue 2.308 2.000
     Kerstviering 3.030 2.503
  Non-foodbank 15.143 16.671
  Vakantiebank 25.150 22.381
  M25 - -
  Bus - -
  Vrienden van Jeroen - 222
  Lourdesreis - -

Baten werkvelden 50.631 50.037

Totaal Baten 57.973 55.557

Lasten (in euro's) 2017 2016

Eigen organisatie
  Secretariaat en Bestuur 6.354 6.937
  Bijzondere lasten - 34.482

Lasten eigen organisatie 6.354 41.419

Werkvelden
  Maaltijdvieringen - -
     Maandelijkse vieringen 2.055 3.221
     Paasviering 1.968 1.618
     Barbecue 2.308 2.075
     Kerstviering 3.504 3.977
  Non-foodbank 20.301 17.527
  Vakantiebank 19.987 16.767
  M25 1.610 1.866
  Bus - 5.598
  Vrienden van Jeroen - 130
  Lourdesreis (niet doorgegaan) 126 -

Lasten werkvelden 51.859 52.779

Totaal Lasten 58.213 94.198
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017

Algemeen

Oprichting en statuten

De Stichting is opgericht op 30 maart 2005. De statutaire vestigingsplaats is Delft. Het kantoor van de 
stichting is gevestigd op de Burgwal 20, 2611 GJ te Delft.

Activiteiten

De Stichting heeft ten doel de diaconale activiteiten van de gezamenlijke rooms katholieke kerken aan 
te sturen, hen te motiveren in hun diaconale opdracht en zoveel mogelijk samenwerkingen met ande re 
kerkgenootschappen binnen de gemeente Delft te bevorderen, Daarnaast werkt de stichting vanuit het 
maatschappelijk middenveld van Delft daar, waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent. 
Zij ondersteunt groepen en projecten, die zowel binnenkerkelijk als buitenkerkelijk actief zijn, zo nodig 
ook met een financiële bijdrage.

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 vorderin gen 
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 spon-
soren en andere giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van ontvang-
sten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevon-
den. 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 acti-
viteiten.
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