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Voorwoord
Voor U ligt het jaarverslag van de stichting Rooms-Katho-
liek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD) over het jaar 2018. 
Ook in 2018 heeft de stichting zich weer ingezet voor de 
strijd tegen armoede, uitsluiting en eenzaamheid. Voor 
velen is het leven in Delft er in het afgelopen jaar niet of 
nauwelijks beter op geworden. Het RKSD probeert via zijn 
diverse werkvelden mensen bij te staan en hen te helpen. 
Onze mogelijkheden bleven ook in 2018 helaas weer be-
scheiden. We verzorgden maaltijden of hielpen met meu-
bels en huisraad; we organiseerden laagdrempelige vie-
ringen of zorgden voor één of meerdere dagen ‘vakantie’. 
Heel belangrijk was en blijft hiernaast 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. Ook in 2018 waren er weer groepen externe vrijwilligers, van bijvoor-
beeld serviceclubs, die het bereiden van een goede maaltijd op zo’n derde zaterdag voor hun 
rekening wilden nemen. Die betrokkenheid doet goed en is bemoedigend. De Vakantiebank 
Delft maakte weer een goed en stabiel jaar door. Een kleine 400 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 aantrek¬kelijk 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.

Ook onze jongerengroep M25 was in 2018 weer actief. Vanwege het kleine aantal jonge-
ren (hetgeen een zorg blijft) werd samen¬gewerkt met de parochiële jongerenactiviteit Scala 
om zo krachten te bundelen. De activi¬teiten van M25 waren gericht op de maaltijdvierin-
gen, Kerst en Pasen, bowlen met kinderen van de voedselbank en de Sinterklaasviering in 
Woonzorg¬centrum Stefanna. Ook voor de Non-Foodbank Delft was 2018 een stabiel jaar. 
Met een stabiel team kon de Non-Foodbank Delft weer dat doen wat het belangrijkst is: Men-
sen 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. 

Het bleek ook in 2018 moeilijk om goede vrijwilligers te vinden; vrijwilligers komen en gaan. 
Sommigen van hen moeten apart worden genoemd: In 2018 moesten we helaas afscheid 
nemen van Anita van Velzen en Marjolein Kenselaar. Deze jarenlange vrijwilligsters, bestuurs-
leden die het RKSD mede gemaakt hebben tot wat het nu is, waren toe aan een nieuwe uit-
daging. Heel veel dank aan hen. Een woord van dank uiteraard ook aan alle fondsen en spon-
soren die ons in 2018 hebben ondersteund en aan alle vrijwilligers die zich ook in 2018 weer 
enorm hebben ingezet. Iedereen die in 2018 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.

Diaken Jan Lamberts

Voorzitter RKSD Delft e.o.
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Hoofdstuk 1 
Maaltijdvieringen: Samen vieren, samen eten

Maandelijkse maaltijdvieringen
De maaltijdvieringen waren een van de eerste dingen die door het RKSD werden georganiseerd. Ook 
nu nog, vele jaren later, is er veel belangstelling voor. Elke derde zaterdag van de maand (behalve juli 
en augustus) organiseert het RKSD zo’n maaltijdviering. In het voorjaar van 2018 kwamen er gemiddeld 
ca. 40 bezoekers. In het najaar liep dat zelfs op tot soms meer dan 50. Zij komen naar de kapel van de 
Maria van Jessekerk om samen te vieren en daarna samen te eten in de Jozefzaal. 

De vieringen zijn ooit opgezet om aan de behoefte aan ontmoeting, gesprek en een goede maaltijd te 
voldoen van een specifieke doelgroep, de daklozen. In de loop van de jaren is de vraag bij hen afgeno-
men door een toename aan faciliteiten van instellingen en gemeente. In plaats daarvan heeft het pro-
ject langzaam een nieuwe groep kwetsbare mensen aangetrok¬ken die veel plezier beleven aan deze 
bijeenkomsten en er baat bij hebben. De naam voor de vieringen is dan ook anders geworden: ‘Samen 
vieren, samen eten’. Ze zijn bedoeld voor een breder publiek. Een kleine, vaste kern van de bezoekers 
van voorheen de daklozen¬vieringen blijft echter ook komen. Tegenwoordig komen ook veel bezoe-
kers van inloop¬centrum De Jessehof bij deze maaltijdvieringen.

In het verleden kookte het vrijwilligersteam de maaltijden zelf, maar door gebrek aan een echte keuken 
wordt het eten al heel wat jaren, tegen een zeer schappelijke prijs, geleverd door slagerij Lander. Daar-
naast zijn we drie jaar geleden begonnen met het introduceren van externe vrijwillige kookploegen, 
zoals leden van de Rotary, Lions of Kiwani’s, die regelmatig een maaltijd voor ons klaarmaken. Dit valt 
zowel bij de gastkokers, maar vooral ook bij de bezoekers van de maaltijden, in de smaak. Men is zeer 
te spreken over de maaltijden en over de sfeer wanneer zo’n externe kookploeg komt koken. 

Rond 16.30 uur gaat de deur naar de Jozefzaal open en kan men voorafgaand aan de viering koffie of 
thee drinken en met elkaar praten. Veel mensen kennen elkaar. Er wordt ook van de gelegenheid ge-
bruik gemaakt om tijdens de koffie met de pastor en andere vrijwilligers te praten over het wel en wee 
in het leven: Over problemen, tegenslag, gezondheid, maar óók over leuke dingen in het leven. Het 
vrijwilligersteam bestaat uit gemiddeld uit 4-6 personen. De groep bezoekers is heel heterogeen en de 
sfeer ontspannen. Er is zelfs een vast groepje gasten dat uit Naaldwijk komt.

De vieringen zijn kort, 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 ongeveer een half uur. Hoewel veel mensen wel 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 barbecue. Kerstmis is het uithangbord naar buiten toe. Dit wordt altijd groots gevierd met 
veel gasten uit Delft en het Westland. De Kiwani’s verzorgen een traditioneel groots kerstbuffet na de vie-
ring. Voor de Paasviering was dit jaar zo weinig belangstelling, dat in de werkgroep bekeken zal worden 
of we Pasen volgend jaar niet op een andere manier moeten vieren dan de afgelopen jaren. De jaarlijkse 
barbecue was dit jaar voor de derde keer bij party- en zalen centrum ‘Onder ons’ (RKSD heeft geen ei-
gen barbecue meer in het Delftse Hout). De eigenaar van ‘Onder Ons‘ en zijn team doen altijd hun best 
om van deze barbecue een heerlijke verwenmiddag te maken voor onze gasten. 
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Hoofdstuk 2 
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 voor de inrichting 
van hun woning. De Non-Foodbank Delft probeert overtollige goederen die er nog goed uitzien een 
tweede leven op een nieuwe plek te geven, daar waar ze nodig zijn. 

Bij huishoudens met financiële tekorten zijn er vaak ook materiële tekorten in de basisvoorziening. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld kasten, bedden, koelkasten en wasmachines. Hierdoor kunnen mensen 
niet goed meedoen in de maatschappij, met een sociaal isolement als gevolg. De Non-Foodbank Delft 
probeert dit isolement te doorbreken door materiële tekorten aan te vullen. Overtollige goederen die 
geschikt zijn voor hergebruik krijgen een tweede leven op een nieuwe plek. Ook wordt met deze hulp 
geprobeerd het gevoel van solidariteit en gemeenschapszin bij mensen te bevorderen.

Cliënten van de Non-Foodbank Delft zijn veelal cliënten van de Voedselbank Delft en het GGZ, maar 
ook vluchtelingen met verblijfsstatus en ex-daklozen. Ook helpt de Non-Foodbank Delft mensen die 
een beroep op ondersteuning doen via andere hulpverleningsinstanties. Maatschappelijke organisaties 
met wie de Non-Foodbank Delft samenwerkt zijn: 

Participe Delft (participedelft.nu), ISOFA, Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), Stichting Perspektief, 

PCI (Ursulafonds), Idbmaatwerk.nl, Voedselbank Delft, Stichting Present Delft, LIMOR Thuisbegelei-
ding, GGZ, Sociaal Team Gemeente Delft, Jessehof, het Interkerkelijk Stadsdiaconaat, Jeugd Team Delft 
Nootdorp, Delftse Buur en Regioteam Nootdorp. In 2018 kwamen daar Middin, Kwadraad en Sociaal-
budgetbeheer bij.

Na de moeilijke periode in 2016, herstelde de Non-Foodbank Delft zich in 2017 goed en was er in 
2018 een weer groeiende belangstelling voor haar activiteiten. Waren er in 2017 236 aanvragen en 
werden er 444 goederen afgeleverd, in 2018 werden er voor ca. 340 aanvragen zo’n 500 goederen 
afgeleverd aan ongeveer 200 cliënten. De grootte van de aanvragen varieerde van een enkel artikel tot 
een gehele inboedel. De meeste cliënten doen éénmaal een aanvraag, sommigen 2 of 3 maal en een 
enkeling meerdere malen.

De groei in het aantal aanvragen verklaren is niet zo makkelijk. Armoede is en blijft een probleem, ze-
ker in Delft. Ondanks alle geluiden van een aantrekkende economie, zijn er nog steeds velen die hier 
niet van profiteren. En dat aantal lijkt zelfs groter te worden, óók in Delft. Stadgenoten die niet zomaar 
huisraad of witgoed kunnen vervangen, als er dingen stukgaan. Door de opnieuw in gebruik genomen 
website weet men de Non-Foodbank Delft ook makkelijker te vinden. Verder is er een kleine uitbrei-
ding geweest van de regio waarbinnen de Non-Foodbank Delft werkzaam is. In 2018 is deze nl. iets 
vergroot naar Pijnacker en Nootdorp en in een enkel geval naar Schipluiden en de rand van Rijswijk. 
Mogelijk dat ook hierdoor het aantal aanvragen wat gestegen is.

Het aantal vrijwilligers varieerde van 5 tot 7. Er werd gewerkt op maandag en dinsdag. De Non-Food-
bank Delft blijft zoeken naar nieuwe vrijwilligers en streeft hierbij naar verjonging. Ook onderzoekt de 
Non-Foodbank Delft mogelijkheden om nieuwe vrijwilligers te vinden in de doelgroepen, onder bur-
gers, studenten en kerkgangers. Dit kan op oproepbasis of als vaste kracht.
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De meeste goederen bij de Non-Foodbank Delft zijn beschikbaar door schenkingen van derden. Er is 
een steeds breder aanbod van spullen die in een aantal hoofdcategorieën kunnen worden onderver-
deeld. In de tabel hieronder zijn de aantallen aangevraagde goederen voor de belangrijkste categorieën 
te vinden.

Non-Foodbank Delft 
Voorraad / Categorie 

aantal artikelen 
aanvragen 
2017

aantal artikelen 
leveringen 
2017

aantal artikelen 
aanvragen 
2018

aantal artikelen 
leveringen 
2018

Audio Stereo TV en Video Computers 
Telefoons en Printers

23 20 30 23

Babykamer en kinderkamer 10 5 11 7
Badkamer / Persoonlijke verzorging / Zorg en 
Welzijn

x x x x

Bedden 72 48 82 57
Doe het zelf x x x x
Fietsen 41 28 51 41
Fitness Hersengym / Sport en spel / 
Speelgoed / Muziekinstrumenten / Boeken / 
Diversen

x x x x

Keuken 127 91 190 122
Meubelen 252 229 346 265
Tuin x x x x
Woonaccessoires 17 16 5 5
Kerstboom / versiering 6 6 4 4

Aanvragen voor witgoed en fietsen zijn in het verleden moeilijk te vervullen gebleken. 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. Hiermee konden ook alle aan-
vragen voor 2018 worden gehonoreerd. Aanvragen voor kledingkasten, bedden en banken konden in 
2018 helaas niet allemaal gehonoreerd worden.

De komende jaren blijft het beleid van de Non-Foodbank Delft gericht op ondersteuning van de ge-
noemde doelgroepen, in samenwerking met de betrokken maatschappelijke organisaties. Deze zal 
blijven bestaan uit het verstrekken van de meest noodzakelijke en elementaire goederen die nodig zijn 
voor het inrichten en dagelijks functioneren van een huishouden.

Inkomsten voor de Non-Foodbank Delft in 2018 zijn bijdragen van fondsen, met name Kerkelijke Stich-
ting Stalpaert van der Wiele en Stichting ‘De Lichtboei’ en de Gemeente Delft. 

De hoop is dat het aantal cliënten het komende jaar stabiel zal blijven (of nog beter, zal afnemen) al is 
er de vrees dat de armoede juist zal toenemen. Wij hopen dan ook op de blijvende belangstelling van 
fondsen, kerken, donateurs en anderen voor het werk de Non-Foodbank Delft. We blijven aandacht 
vragen in de media en kerkbladen en middels contacten met naburige organisaties en bedrijven voor 
het werk dat de Non-Foodbank Delft doet. 
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Hoofdstuk 3 
Vakantiebank Delft
Vakantiebank Delft spant zich in om ‘dagjes uit’ en korte vakanties te organiseren voor mensen die 
onder het sociaal minimum leven. Zo probeert zij mensen een ervaring te bezorgen die hen even optilt 
uit de dagelijkse zorgen en stress. 
In 2018 lukte het dankzij sponsoren, donateurs en vrijwilligers om voornamelijk cliënten van de Voed-
selbank Delft een ervaring van een ‘dagje uit’ of een korte vakantie te laten opdoen. Ook hebben we 
aandacht kunnen besteden aan cliënten die door Perspectief, Delftse Buur en de Jessehof zijn aange-
dragen. 
Geprobeerd is een redelijk evenwicht aan te brengen tussen de verschillende doelgroepen: Alleen-
staanden, echtparen zonder kinderen, gezinnen met jonge kinderen en de wat oudere jeugd. Natuurlijk 
is de jeugd rijkelijk vertegenwoordigd bij al de activiteiten. 

Dagjes uit
Bowlen: 15 kinderen van 8 t/m 12 jaar
Vlindertuin aan de Vliet: 8 alleenstaanden
Linnaeaushof: 34 ouders en 48 kinderen
Avifauna: 50 alleenstaanden en echtparen zonder kinderen
Zeilen in Brielle: 17 kinderen van 12 t/m 17 jaar
Kids Beach Day: 18 ouders en 31 kinderen van 7 t/m 12 jaar
Papaver Delft: 15 kinderen t/m 12 jaar
Prinsenhof Delft: 30 alleenstaanden en echtparen zonder kinderen

Een uitgebreid verslag van deze ‘dagjes uit’ is te vinden op www.vakantiebankdelft.nl onder “vorige 
jaren”.

Vakanties
StayOkay: 8 moeders en 16 kinderen
ZIN in Vught: 9 volwassenen en 3 kinderen
Losse huisjes: 14 volwassenen en 10 kinderen (waaronder 5 kleine families)
Duinrell: 16 Volwassenen en 36 kinderen (8 grote families)

Een kort verslag van deze vakanties is te vinden op ww.vakantiebankdelft.nl onder “vorige jaren”.

Alleenstaanden/echtparen

Ouders

Kinderen

Dagjes uit

44%

16%

40%

Alleenstaanden/echtparen

Ouders

Kinderen

Vakanties

58%
29%

13%
Alleenstaanden/echtparen

Ouders

Kinderen

Dagjes uit

44%

16%

40%

Alleenstaanden/echtparen

Ouders

Kinderen

Vakanties

58%
29%

13%
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Bemiddeling
Vakantiebank Delft heeft bemiddeld bij het plaatsen van kinderen voor kinderkampen, deelname aan 
de Kidsclub week in Delft en hand- en spandiensten verleend bij het inschrijven voor de Delftse Va-
kantieweken (DVA). Mede door de bijdrage van Vakantiebank Delft waren deze activiteiten zeer ge-
slaagd. 

Sponsoren
Vakantiebank Delft bedankt sponsoren en particulieren voor de goedgeefse donaties en ruimhartige 
bijdragen. De opbrengst van het “spinning evenement 2017” van de gezamenlijke Lions Club Delft is in 
2018 besteed aan de Duinrell-vakantie voor grote gezinnen. De verblijfskosten van StayOkay zijn ge-
sponsord door Katholiek Jeugdwerk Antonius en Lodewijk. Het ontvangen bedrag van de ZWO van de 
PKN kerken zal in 2019 worden besteed. Verder is de opbrengst van de actie “Geef ze de Vijf” besteed 
aan de genoemde activiteiten van 2018.

Vrijwilligers
De wervingsactie eind 2017/begin 2018 voor vrijwilligers heeft ertoe geleid dat we met een kernteam 
van 6 personen het jaar begonnen. Het organiseren en uitvoeren van de activiteiten is door dit kern-
team uitgevoerd. Daarnaast hebben we kunnen rekenen op een groep vrijwilligers die geholpen heb-
ben met het inschrijven voor de ‘dagjes uit’ en het brengen en halen van deelnemers naar diverse va-
kantiebestemmingen. Ook is een vrijwilliger mee geweest als begeleider van de StayOkay-vakantie.
Helaas is in de loop van 2018 het kernteam gehalveerd. De coördinator van Vakantiebank Delft, Mar-
jolein Kenselaar, heeft, na 7 jaar Vakantiebank-activiteiten, besloten om haar andere vrijwilligerswerk 
uit te gaan breiden. Ook twee andere leden van het kernteam hebben eind 2018 besloten om hun vrij-
willigerswerk bij Vakantiebank Delft te beëindigen.

Verdere ontwikkelingen
Met het kleinere kernteam en de poule van hand- en span-vrijwilligers gaat Vakantiebank Delft verder 
met het organiseren van ‘dagjes uit’ en korte vakanties. Er wordt ook geconstateerd dat soms goede 
doelen-organisaties aan Vakantiebank Delft vragen om een bepaalde activiteit te organiseren, die zij 
dan bekostigen. 
Het zoeken naar vrijwilligers blijft een prioriteit. Met meer vrijwilligers kunnen we meer activiteiten 
organiseren en de werkdruk van het huidige kernteam wat verminderen.
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Hoofdstuk 4 
M25
De naam M25 refereert aan de werken van barmhartigheid, beschreven in het evangelie van Mattheüs, 
hoofdstuk 25. Het doel van M25 is faciliteren dat jongeren kennismaken met en zich inzetten voor an-
deren in de maatschappij. M25 organiseert vaak activiteiten in samenwerking met andere sociale initia-
tieven. Hierbij hebben de jongeren een taak en maken ze kennis met groepen mensen, waar ze anders 
niet mee in contact zouden komen. Bij alle activiteiten worden de jongeren begeleid door een volwas-
sene. De samenwerking zal ook volgend jaar voortgezet worden. Afhankelijk van wat er leeft onder de 
M25-jongeren, zullen ook nieuwe activiteiten mogelijk worden gemaakt. M25 is bedoeld voor jonge-
ren vanaf ongeveer 14 jaar: Na het Vormsel wordt aan de jongeren gevraagd of ze zich willen aanslui-
ten. Deelname aan activiteiten wordt gefaciliteerd door een begeleidingsgroep van 3 personen, onder 
leiding van stadsdiaken Jan Lamberts. 

Activiteiten in 2018 
- De maaltijdvieringen van het RK Stadsdiaconaat

Dit is een maandelijks terugkerend evenement, dat beschreven is in hoofdstuk 2. Jongeren van M25 
(meestal twee) hielpen hierbij met koffieschenken, klaarzetten en opruimen. 

- Bowlingmiddag

In de voorjaarsvakantie heeft M25 samen met Vakantiebank Delft een bowlingmiddag georganiseerd 
bij ‘t Karrewiel in Delft. Deze middag is bedoeld voor kinderen van cliënten van de Delftse Voedsel-
bank. Vier jongeren van M25 hebben ongeveer twintig kinderen begeleid bij het spel en het etentje 
erna. Het is een leuke, ontspannen middag geweest voor de kinderen.

- Sinterklaasviering in woonzorgcentrum Stefanna

M25 heeft voor alle bewoners van woonzorgcentrum Stefanna een sinterklaasfeest georganiseerd. 

Als voorbereiding hierop heeft een groep van ongeveer acht M25 jongeren alle cadeautjes voor be-
woners en personeel ingepakt. Op het feest zelf is Sinterklaas bijgestaan door vijf M25-Pieten en zijn 
er twee MAS-stagiaires van Stanislas Dalton Delft geweest om te helpen met schminken. Bewoners en 
personeel van Stefanna hebben genoten van het feest. 

Uitdagingen en toekomst
M25 had in 2018 een begeleidingsgroep van 3 mensen. De middelen van M25 zijn vooral de inzet van 
vrijwilligers en budgetten die nodig zijn om de activiteiten te organiseren. Daarnaast is er in 2018 een 
nauwe samenwerking tot stand gekomen met Scala, het catecheseproject voor jongeren van de Ursu-
laparochie, onder leiding van pastor Eli Stok. Beide groepen spreken dezelfde jongeren aan en hebben 
een gezamenlijke whatsapp-groep. Het concept van de maatschappelijke stage (MAS), die bij sommige 
middelbare scholen verplicht is, sluit goed aan bij de activiteiten van M25. We mochten ook dit jaar 
een aantal jongeren verwelkomen die via dit concept goed werk konden doen.

Er zijn echter 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: Hier 
moeten we vanuit het jongerenwerk rekening mee houden. Opgemerkt moet worden dat door het 
enthousiast regelen van activiteiten, en soms door het aanbod van activiteiten zelf, de jongeren mak-
kelijker komen. 

Er zal in 2019 geprobeerd worden om samen met de bestaande groep jongeren en de jongeren die in 
2019 hun vormsel gaan doen, te bepalen of er eventueel nieuwe activiteiten bijkomen. Belangrijk is 
daarbij de vraag wat er bij de jongeren leeft en wat haalbaar voor ze is. 

M25 is altijd benieuwd naar reeds bestaande 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 doel-
groepen, en dat het laagdrempelig en leuk blijft. Omdat er toch elk jaar wel enkele jongeren bij komen 
die iets zouden willen doen voor een ander, blijft M25 ook volgend jaar relevant. 
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Hoofdstuk 5 
Overige activiteiten
Onder overige activiteiten vallen contacten en samenwerkingen met andere diaconale gremia (kerkelijk 
of niet-kerkelijk) in Delft. De voorzitter of andere bestuursleden van het RKSD onderhouden contact 
door te participeren in de activiteiten of het bijwonen van vergaderingen.

Stichting Voedselbank Delft
Sinds 8 maart 2007 bestaat de Voedselbank in Delft als onafhankelijke stichting met een eigen stich-
tingsbestuur. De Voedselbank Delft is dan ook in organisatorisch opzicht geen onderdeel van het 
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 financi-
ele informatie over het jaar 2018 wordt dan ook verwezen naar het jaarverslag van de stichting Voed-
selbank Delft.

Er bestaan wel sterke banden tussen het RKSD en de Delftse Voedselbank. Zo wordt er nauw samenge-
werkt tussen de Voedselbank Delft enerzijds en onderdelen van het RKSD - met name Non-foodbank 
Delft en Vakantiebank Delft - anderzijds. Deze organisaties bedienen grotendeels dezelfde doelgroep 
van minderbedeelden in de samenleving, namelijk de cliënten van de Voedselbank Delft. Mede in 
verband daarmee maakt de voorzitter van het RKSD deel uit van de Raad van Advies van de Voed-
selbank en is andersom de voorzitter van de Voedselbank bestuurslid in de stichting RKSD. Het RKSD 
steunt de Voedselbank Delft waar nodig en mogelijk. Daarnaast ondersteunt ook de rooms-katholieke 
parochie in Delft de Voedselbank Delft die al jaren om niet gebruik van de faciliteiten van de Adelbert-
kerk als één van de 5 uitdeelpunten in Delft en omgeving. Daarnaast worden maandelijks in de ker-
ken van de parochie voedselinzamelingen gehouden. Gemiddeld worden dan zo’n 10-14 kratten met 
voedselproducten ingezameld. Ook wordt tijdens het diaconale weekend aangesloten bij de jaarlijkse 
conservenactie van de Voedselbank Delft door een extra inzameling te houden. De conserven dienen 
als aanvulling op de reguliere voedselaanvoer. Ook worden bij die inzamelingen financiële giften ont-
vangen. In 2018 was dat meer dan € 800,-. Deze steun is en blijft broodnodig: Het aantal huishoudens 
dat afhankelijk is van de diensten van de Voedselbank neemt nauwelijks af en is in 2018 zelfs weer 
toegenomen ten opzichte van 2017. Het aantal huishoudens bedroeg in 2018 ruim 400, waaronder ca. 
550 kinderen. Zo zal de voedselbank naar verwachting ook in 2019 en volgende jaren een belangrijk 
ondersteuningsdoel blijven van het RKSD.

Diaconale weekend/vrijwilligersmiddag
Elk jaar wordt tijdens het Diaconale Weekend (traditioneel het weekend van Christus Koning), extra 
aandacht gevraagd voor de diaconale aspecten van het kerkelijk werk. De collectes tijdens de vieringen 
in de 7 kerklocaties van de beide katholieke parochies van Delft en Midden-Delfland zijn in dat week-
end traditiegetrouw bestemd voor het werk van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI). De jaarlijkse 
bijeenkomst voor diaconale vrijwilligers moest in 2018 helaas wegens een gebrek aan belangstelling 
afgezegd worden. Dit ondanks voldoende PR en een uitnodiging die tijdig de deur uitging. In de kerken 
werd gelukkig wel volop aandacht gevraagd voor het diaconale werk in de geloofsgemeenschap. Daar-
naast waren er overal bestuursleden van de beide PCI-en van Delft en Midden-Delfland aanwezig om 
over het werk van de beide caritas¬instellingen te praten en de collecte toe te lichten. De inzameling 
van conserven liep niet overal even goed. Volgend jaar wordt deze gekoppeld aan de inzame¬ling van 
houdbare voedselwaren in december. Het Diaconaal Weekend wordt gezamenlijk door de R.K. paro-
chies van Delft en Midden-Delfland en het RKSD georganiseerd. 

Diaconale Raad Delft en Midden-Delfland
De Diaconale Raad wil een platform zijn voor gesprek over alle diaconale activiteiten van de zeven 
parochiekernen van de twee parochies van Delft en Midden-Delfland en het RKSD. In 2018 waren er 
drie bijeenkomsten van de Diaconale Raad. Tijdens de eerste bijeenkomst was er een presentatie over 
het werk van het Delfts Sociaal Team en Meldpunt Bezorgd. De tweede bijeenkomst stond in het teken 
van een presentatie over een nieuw project van de Jessehof: Het ‘Straatpastoraat’. Bij de derde bij-
eenkomst kwam de diaconale paragraaf van het nieuwe pastorale beleidsplan uitgebreid aan de orde. 
Daarnaast kwamen uiteraard ook de diverse interne parochiële activiteiten aan de orde, zoals het werk 
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van de PCI-en, bezoekwerk, Advents- en Vastenactie, Vredesweek en andere acties van de samenwer-
kende MOV-groepen van de beide parochies. De praktische organisatie van de Diaconale Raad was tot 
halverwege 2018 in handen van Anita van Velzen. Daarna heeft Jan Lamberts dit overgenomen. 

IDB: Interkerkelijk Diaconaal Beraad
Het IDB is een commissie van de Delftse Raad van Kerken en als zodanig een breed Delfts overleg-
platform van alle kerken op diaconaal vlak. Het IDB komt in principe zesmaal per jaar bijeen en ver-
zorgt eenmaal per jaar een bredere bijeenkomst. Het wil voor de Delftse kerken op diaconaal gebied 
informeren, organiseren en initiëren. In 2018 waren er 7 vergaderingen van het IDB, waarbij tal van 
onderwerpen werden besproken. Er werd in 2018 geen thema¬bij¬eenkomst georganiseerd. Namens 
RKSD waren Anita en Velzen en Jan Lamberts betrokken bij het IDB.

ICVG: Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten
Het RKSD verzorgt, als lid van de ICVG, jaarlijks een speciale viering voor mensen met een verstan-
delijke beperking en hun familie en vrienden. Op zondag 27 mei 2017 was er een kerkdienst in de 
Franciscus en Clarakerk in de Raamstraat. Het thema was “De bruiloft van Kana”. Deze viering 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. De Jessehof wil een plek zijn waar ieder¬een kan 
binnenlopen voor een kopje koffie of thee, een gesprek, wat aandacht en aanspraak of juist rust. Er is in 
Delft een grote groep inwoners die in de loop der jaren in de proble¬men zijn geraakt; mensen die te 
maken hebben met bijvoorbeeld schulden, inkomens onder het minimum, huisuitzettingen. De materi-
ele gevolgen zijn groot maar er ontstaan vaak ook psychische problemen. Mensen ervaren bovendien 
sociale uitsluiting. Daarnaast zijn er ook de mensen die langdurig in behandeling zijn bij het GGZ. Zij 
allemaal hebben behoefte aan een plek waar zij even uit kunnen blazen en in anonimiteit kunnen ver-
blijven, als ze dat willen. De Jessehof en het RKSD werken in elkaars verlengde. Een deel van de doel-
groep wordt gedeeld. Bezoekers van de Jessehof maken graag gebruik van de Non-Foodbank Delft, de 
Vakantiebank Delft en bezoeken met grote regelmaat de maaltijdvieringen van het RKSD. Jan Lamberts 
vervulde in 2018 de rol van interim-voorzitter van het bestuur van de Jessehof. Anita van Velzen was 
parttime betaald coördinator van de Jessehof.

Pact tegen de armoede 
Bestrijding van armoede is al heel lang een van de grootste uitdagingen van de stad Delft. Om de strijd 
tegen armoede breder te maken en 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 één niet 
weet, weet de ander; wat de één niet heeft, kan de ander misschien leveren. In 2018 is het door om-
standigheden helaas niet gelukt om elke twee maanden bijeen te komen. Er is tevens een bezinnings-
proces op gang gekomen. Jan Lamberts en/of Anita van Velzen bezochten de bijeenkomsten.
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Hoofdstuk 6 
Jaarrekening 2018 

Balans
(na resultaatverdeling)

Activa (in euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Vaste Activa
Materiële vaste activa 750 2.566

Vlottende activa
Vorderingen 400 1.003
Liquide middelen 130.669 154.821

TOTAAL 131.819 158.390

Passiva (in euro's) 31-12-2018 31-12-2017

Reserves (eigen vermogen)
Algemene reserve (vrij besteedbaar) 84.188 83.975
Bestemmingsfondsen (door derden bepaald) 25.135 44.744

109.323 128.719

Kortlopende schulden

Kortlopende verplichtingen 7.761 7.401
Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar 14.735 22.270

TOTAAL 131.819 158.390
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Staat van baten en lasten

Baten (in euro's) 2018 2017

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur 7.205 7.342
Bijzondere baten - -

Baten eigen organisatie 7.205 7.342

Werkvelden
Maaltijdvieringen - 4.000
   Maandelijkse vieringen 1.000 -
   Paasviering - 1.000
   Barbecue 2.700 2.308
   Kerstviering 4.000 3.030
Non-foodbank 25.270 15.143
Vakantiebank 5.982 25.150
M25 - -
Vrienden van Jeroen - -
Lourdesreis - -

Baten werkvelden 38.952 50.631

Totaal Baten 46.157 57.973

Lasten (in euro's) 2018 2017

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur 6.541 6.354
Bijzondere lasten 451 -

Lasten eigen organisatie 6.992 6.354

Werkvelden
Maaltijdvieringen - -
   Maandelijkse vieringen 2.734 2.055
   Paasviering 1.961 1.968
   Barbecue 2.507 2.308
   Kerstviering 4.508 3.504
Non-foodbank 27.345 20.301
Vakantiebank 17.887 19.987
M25 1.619 1.610
Vrienden van Jeroen - -
Lourdesreis (niet doorgegaan) - 126

Lasten werkvelden 58.561 51.859

Totaal Lasten 65.552 58.213
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

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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