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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de stichting Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat 
Delft e.o. (RKSD). Het was opnieuw een jaar waarin we ons uiterste best hebben 
gedaan voor die mensen in Delft en omstreken, die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. Hierbij concentreren we ons op de werkvelden die in het verslag aan 
de orde komen. We zoeken daarbij afstemming met andere partijen in Delft die 
zich inzetten voor de strijd tegen armoede, uitsluiting en eenzaamheid.

2019 was ook het jaar van het vertrek van Jan Lamberts. Per 1 september mocht 
ik hem opvolgen. Zo’n tien jaar was Jan actief als Stadsdiaken en voorzitter van 
het RKSD. Een complexe rol, mede omdat een steeds groter beroep op hem 
werd gedaan voor pastorale activiteiten, met name in Midden-Delfland. Het was 
daarom een goede zaak dat dit jaar vanuit de Ursulaparochie Veronique Korpel 
het RKSD is komen ondersteunen. Haar activiteiten liggen met name bij het 
werkveld Vakantiebank Delft en bij de algemene ondersteuning van het bestuur 
en de voorzitter. 

Op de verschillend werkvelden zijn de activiteiten goed verlopen: Ook dit jaar 
werden tien maaltijdviering in de Maria van Jessekerk gehouden, met als hoog-
tepunt de Kerstviering op 18 december. We hebben gedurende het jaar het 
aantal bezoekers aan deze vieringen zien toenemen. Ook de Non-foodbank 
bewees haar nut met 387 aanvragen van 216 cliënten.  De meesten van hen 
leven onder de armoedegrens en kunnen om uiteenlopende redenen financieel 
niet rondkomen. Voor dezelfde groep organiseert onze Vakantiebank uitjes en 
korte vakanties. Aan de uitjes, bijvoorbeeld naar familiepark Plaswijck, namen 
ruim 580 mensen deel. Meer dan 80 mensen maakten gebruik van de mogelijk-
heid van een korte vakantie. Hoewel de jongerenactiviteiten van M25, zoals het 
sinterklaasfeest in Stefanna, goed verliepen, is er wel zorg over het geringe aantal 
jongeren dat zich aansluit bij deze activiteiten. Het bestuur zal daarom onder-
zoek doen naar de mogelijkheden om het M25-concept te laten voortbestaan in 
een andere vorm, die meer bij deze tijd past. In het jaarverslag leest u verder over 
onze andere activiteiten, onze belangrijkste relaties en onze overleggen in de 
verschillende Delftse gremia.

Zelf ben ik iedereen dankbaar die mij vanaf 1 september heeft geholpen om 
kennis te maken met de activiteiten van het RKSD. Ook aan alle vrijwilligers en 
ondersteuners: Dank voor alles wat jullie in 2019 gedaan hebben voor mensen 
die worstelen met armoede en uitsluiting. En natuurlijk ook veel dank voor alle 
fondsen en onze sponsoren, zonder wie het RKSD haar activiteiten niet had kun-
nen uitvoeren.

2019 was het jaar vóór de coronacrisis, toen alles nog ging zoals het hoorde. Nu 
ik dit schrijf, besef ik dat het jaarverslag er in 2020 echt heel anders uit zal zien. 
Maar één ding verandert niet: Dat is het willen helpen van mensen in nood en 
hen terzijde staan.

Melchior Kerklaan, Voorzitter R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o.

Voorwoord
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Hoofdstuk 1:  Maaltijdvieringen:  
Samen vieren, samen eten

Maandelijkse maaltijdvieringen

Al jaren vormen de maaltijdvieringen in de Maria van Jessekerk een belangrijke 
bouwsteen binnen het RK Stadsdiaconaat. Op iedere derde zaterdag van de 
maand is normaal gesproken vanaf 16.30 uur de Jozefzaal geopend voor een 
kopje koffie of thee met koek. Om 17.30 start in de Mariakapel een korte gebeds-
viering. Hoe mooi het ook is om samen te vieren, het is niet verplicht om hier aan 
deel te nemen. Vanaf ongeveer 18.00 uur is er vervolgens een gratis maaltijd voor 
de bezoekers. Uiterlijk om 19.00 uur wordt er opgeruimd en schoongemaakt. 

In de afgelopen jaren is de achtergrond van de bezoekers behoorlijk veranderd. 
Ooit waren de maaltijdvieringen vooral gericht op de daklozen, maar door een 
toename aan faciliteiten in de gemeente Delft is hun belangstelling steeds min-
der geworden. Inmiddels is er een nieuwe groep mensen die ons bezoekt. Deze 
loopt uiteen van mensen die door sociaal-psychische omstandigheden kwetsbaar 
zijn tot mensen die alleen zijn en er gewoon even uit willen. De belangstelling 
voor de maaltijdvieringen is in de laatste maanden van 2019 toegenomen. De 
bezoekers komen veelal uit Delft, maar ook bezoekt een vast groepje uit Naald-
wijk de maaltijdvieringen. 

In 2019 hebben we weer kunnen rekenen op een groep enthousiaste vrijwilligers 
die helpt bij de organisatie. Sommigen van hen doen dit al vele jaren. Ook is het 
fijn dat er jongeren van M25 zijn die helpen. De maaltijden werden goeddeels 
geleverd door slagerij Lander, voor een zeer schappelijke prijs. Al jarenlang kun-
nen we op hem rekenen. Daarnaast waren er externe kookploegen die de maal-
tijden voor ons klaarmaakten, zoals de Rotary, de Kiwanis en de Lions. Het RKSD 
is erg blij met al deze inspanningen. 

Diaken Jan Lamberts was de vaste voorganger bij de vieringen. We zijn dankbaar 
voor de enthousiaste en inspirerende manier waarop hij dit altijd gedaan heeft. 
Per 1 september 2019 is hij in een andere parochie aan de slag te gaan. Melchior 
Kerklaan is zijn opvolger, ook als voorganger bij de maaltijdvieringen. Diaken-sta-
giair Ed Doe heeft Melchior een aantal maal vervangen, toen hij eind 2019 door 
een vervelende val was uitgeschakeld. 

Grote bijeenkomsten 

Er zijn in 2019 twee grote bijeenkomsten geweest: De Paasviering in april en 
de Kerstviering in december. De Paasviering was een extra feestelijke maaltijd-
viering, waarin uitgebreid werd ingegaan op de hoopgevende paasboodschap. 
Jaarlijks hoogtepunt blijft de Kerstviering. Deze trok in 2019 ongeveer 200 bezoe-
kers uit vooral Delft en het Westland. Het was een sfeervolle viering, die door de 
bezoekers echt als een feest werd ervaren. Dankzij sponsors kreeg iedere bezoe-
ker een goodiebag mee naar huis met een verrassing erin.

Voorganger in deze viering was Ed Doe; hij werd geassisteerd door Anita van 
Velzen van de Jessehof.
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Hoofdstuk 2: Non-foodbank Delft

De Non-foodbank in Delft is een project waarin nauw wordt samengewerkt met 
de kerken en maatschappelijke organisaties. Het staat mensen bij in probleemsi-
tuaties, waarin er tijdelijk geen mogelijkheid is om op eigen kracht te voorzien in 
noodzakelijke goederen voor het voeren van de dagelijkse huishouding. Het vin-
den van een nieuw perspectief en het doorbreken van sociaal isolement, veelal 
door financiële beperkingen ontstaan, kan door deze hulp worden bevorderd. 
Ook kan de hulp het gevoel van solidariteit en gemeenschapszin doen opleven, 
rust en vreugde geven in het dagelijks bestaan en zorgen dat men weer volwaar-
diger kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. 

Cliënten van Non-foodbank Delft leven vaak onder de armoedegrens en kunnen 
om de meest uiteenlopende redenen financieel niet rondkomen. Zij doen via de 
Kerken en andere hulpverleningsinstanties en het Sociaal Team Gemeente Delft 
een beroep op ondersteuning. Maatschappelijke organisaties die een beroep op 
Non-foodbank Delft doen zijn: Participe Delft (participedelft.nu), ISOFA, het In-
terkerkelijk Sociaal Fonds (ISF), Stichting Perspektief, PCI (Ursulafonds), Idbmaat-
werk.nl, Voedselbank Delft, Stichting Present Delft, LIMOR Thuisbegeleiding, 
GGZ Delfland, het Sociaal Team Gemeente Delft, de Jessehof, het Interkerkelijk 
Stadsdiaconaat, Team Jeugd Delft-Nootdorp, Delftse Buur, Regioteam Nootdorp, 
Middin, Kwadraad, Sociaal Budgetbeheer, MEE Z-H noord.

De goederen en schenkingen van derden, worden verzameld, opgeslagen en na 
aanvraag via maatschappelijke organisaties gratis aan de mensen verstrekt en bij 
hen thuis afgeleverd. Het gaat om de meest elementaire goederen zoals gordij-
nen, bed, bank, tafel en stoelen, glazen en bestek, borden en pannen, keukenge-
rei, wasmachine, koelkast, kooktoestel, TV, computer etc. Op de website, www.
nonfoodbankdelft.nl, wordt getoond wat in voorraad is. Het verzorgingsgebied 
van Non-foodbank Delft  beslaat ook Pijnacker, Nootdorp, Schipluiden en de 
rand van Rijswijk en Den Haag. Inkomsten voor Non-Food Bank Delft in 2019 
zijn bijdragen van de Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele.

Non-foodbank Delft is actief op maandag en dinsdag en had in 2019 4 à 5 vrij-
willigers. Nieuwe vrijwilligers voor parttime werk, op oproepbasis of vast, zijn 
nodig. Hiernaar wordt actief gezocht, waarbij ook naar verjonging gestreefd 
wordt. 

Waren er in 2017 236 aanvragen, in 2018 werden er ca. 340 aanvragen gedaan 
voor ca. 200 cliënten, in 2019 387 aanvragen voor 216 cliënten. De meeste cli-
enten deden één aanvraag; ongeveer 15% deed twee of meerdere aanvragen. De 
grootte van de aanvragen varieerde van een enkel artikel tot een gehele inboedel. 
Hieronder is een overzicht weergegeven van de artikelen die Non-foodbank Delft 
de afgelopen jaren heeft uitgegeven.
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 2017 2018 2019

Voorraadcategorie *) aanvragen leveringen aanvragen leveringen aanvragen leveringen

audio, stereo, TV, video, computers, 
telefoons, printers 23 20 30 23 35 25

baby- en kinderkamer 10 5 11 7 31 18

badkamer, persoonlijke verzorging, 
zorg en welzijn **)

bedden  etc. 72 48 82 57 111 76

doe-het-zelf **)

fietsen 41 28 51 41 54 19

fitness, hersengym, sport en spel, 
speelgoed, muziekinstrumenten, 
boeken, diversen **)

keuken 127 91 190 122 211 106

meubelen 252 229 346 265 368 258

tuin **)

woonaccessoires 17 16 5 5 23 24

kerstboom, versiering 6 6 4 4 1 1

totaal 548 443 719 524 834 527

*) De voorraadcategorieën in de tabel komen overeen met de groepen op de 
website. 

**) Het leveren van deze artikelen behoort niet tot de kerntaak van de Non-food-
bank. Ze worden echter wel incidenteel ingenomen en weer uitgegeven.

De hoop is dat het aantal cliënten, na de stijging in de laatste drie jaren, het 
komende jaar zal stabiliseren of, liever nog, zal dalen. Immers, hoe minder 
Non-foodbank Delft nodig is, hoe beter iedereen ervoor staat.  Wij hopen op 
blijvende belangstelling van fondsen, kerken, donateurs en anderen voor het werk 
van Non-foodbank Delft. We blijven hiervoor aandacht vragen in de media en 
kerkbladen en middels contacten met naburige organisaties en bedrijven. 

2019 was ook het jaar waarin we afscheid namen van Jan Lamberts en 
Melchior Kerklaan verwelkomden als zijn opvolger

Jaarverslag 2019 www.rksd.nl 98



Hoofdstuk 3: Vakantiebank Delft 

Vakantiebank Delft organiseert dagjes uit en korte vakanties voor mensen die on-
der het sociaal minimum leven. Zo probeert zij mensen een ervaring te bezorgen 
die hen even optilt uit de dagelijkse zorgen en stress. 

In 2019 lukte het dankzij sponsoren, donateurs en vrijwilligers om voor een flink 
aantal cliënten van de Voedselbank in Delft een dagje uit of een korte vakantie 
te organiseren. Ook hebben we aandacht kunnen besteden aan cliënten die door 
o.a. Delft voor elkaar, stichting Perspektief en de Jessehof zijn aangedragen. 

Vakantiebank Delft werft de deelnemers aan haar activiteiten voornamelijk door 
middel van inschrijfrondes bij alle locaties van de Voedselbank in Delft, Nootdorp 
en Pijnacker. In de loop van de jaren is hiervoor een nieuw systeem ontwikkeld, 
met als doel het verminderen van het aantal wegblijvers zonder bericht. Hoewel 
de deelnemers aanvankelijk nog moesten wennen aan dit nieuwe systeem, is het 
in 2019 effectief gebleken: Het opkomstpercentage was steeds meer dan 90%.

Activiteiten

Vakantiebank Delft organiseert activiteiten voor vier verschillende doelgroepen: 
Alleenstaanden, echtparen zonder kinderen, grotere kinderen en (één ouder) 
gezinnen met jonge kinderen. De nadruk ligt hierbij op de laatste twee groepen. 
Het aantal deelnemers aan vakanties was in 2019 lager dan in 2018. Dit kwam 
doordat de geplande groepsvakantie in hostel StayOkay in Bergen op Zoom niet 
is doorgegaan. Ook kon Vakantiebank Delft in 2019 geen vakantiehuisjes meer 
huren bij Rita’s Reisbureau, dat – door verdrietige omstandigheden – helaas haar 
werk heeft moeten neerleggen. De vakantiehuisjes zijn daarom gehuurd bij di-
verse andere verhuurders. In onderstaande overzichten zijn de in 2019 georgani-
seerde activiteiten weergegeven. Verslagen van alle dagjes uit en vakanties zijn te 
vinden op www.vakantiebankdelft.nl onder ‘vorige jaren’.  

Dagjes uit kinderen ouders alleenstaanden Samenwerking

Workshop high tea 27   SVO Generation Food Rijswijk

Bowlen 14  

High tea  10

Plaswijck 68 41  

Zeilen 20  Stichting Leven in Delft (LID)

Biesbosch  44

Drievliet 50 30  Stichting Het Vergeten Kind
Disney on ice 55 27  Stichting Mijn Held
Actie gratis zwemmen 100 50 50 Zwembad Kerkpolder

Totaal: 586 personen 334 148 104

Een dagje uit naar de Biesbosch www.rksd.nl 1110



Vakanties kinderen ouders alleenstaanden
Kloosterhotel ZIN, Eleousa-communiteit, Vught 8 4 3
Vakantiepark Duinrell 30 16
Losse vakantiehuisjes 8 6 6
Totaal: 81 personen 46 26 9

Samenwerking

Zoals hierboven te lezen is, heeft Vakantiebank Delft in 2019 vaak samengewerkt 
met andere organisaties:

De High Tea workshop voor kinderen is georganiseerd door studenten van SVO 
Generation Food, als onderdeel van een leerblok ‘maatschappelijk betrokken 
zijn’. Voor de dagjes uit naar Drievliet en Disney on Ice heeft Vakantiebank Delft, 
op verzoek van de in de tabel genoemde stichtingen, de organisatie op zich ge-
nomen. Dit behelsde het hele traject van het inschrijven van de deelnemers tot 
het begeleiden van de activiteit op de dag zelf. De zeilmiddag in Brielle is georga-
niseerd door de studenten van Leven in Delft. Vakantiebank Delft heeft hen ge-
assisteerd en geadviseerd bij de organisatie hiervan. Zwembad Kerkpolder heeft 
één keer vrije toegang aangeboden aan onze doelgroep, op een dag naar keuze 
in de kerstvakantie. Vakantiebank Delft heeft voor dit doel vouchers gemaakt en 
uitgedeeld bij alle locaties van de Voedselbank in Delft.

Sponsoren en partners

Vakantiebank Delft kon haar vakanties en dagjes uit organiseren dankzij de gulle 
giften van diverse sponsoren en van particulieren, die ruimhartig gehoor gegeven 
hebben aan de jaarlijkse actie ‘Geef ze de Vijf’. De PKN-kerken in Delft hebben 
in 2018 de opbrengst van hun actie ‘40 dagen voor Pasen’ geschonken aan Va-
kantiebank Delft. Deze is in 2019 besteed aan de vakantie voor grote gezinnen in 
Duinrell. Ook is een deel van een gift in het kader van het 100-jarig jubileum van 
de Lionsclub aan deze vakantie besteed. Vakantiebank Delft bedankt ook haar 
maatschappelijke partners voor de goede en vruchtbare samenwerking in 2019: 
Voedselbank Delft, Stichting Mijn Held, Zwembad Kerkpolder en Stichting Spon-
sorbus Pijnacker. 

Vrijwilligers

Vakantiebank Delft had in 2019 een kernteam van drie personen. Hiernaast was 
er een vaste groep vrijwilligers die hielp met o.a. het inschrijven voor en begelei-
den van dagjes uit en het vervoer van gezinnen naar vakantieadressen.  

Toekomst

Vakantiebank Delft blijft zich ook in de toekomst graag inzetten om voor zo veel 
mogelijk mensen een fijne dag uit of een welverdiende korte vakantie te organise-
ren. We zijn blij met alle samenwerking met andere organisaties en hopen dit in 
de toekomst te kunnen blijven doen. 

Het zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor uitbreiding van het kernteam blijft een 
prioriteit. Meer  vrijwilligers betekent een verlichting van de werkdruk binnen het 
kernteam en de mogelijkheid om meer activiteiten te organiseren.

Alleenstaanden/echtparenOudersKinderen

Dagjes uit Vakanties
Aantallen en percentages

104
18%

148
25%

334
57%

46
57%

9
11%

26
32%

De eigen stad is voor veel delftenaren de enige toeristiche plek die ze kennen
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Hoofdstuk 4:  M25     

De naam M25 verwijst naar het Mattheüs-evangelie, hoofdstuk 25, waarin de 
werken van barmhartigheid beschreven zijn. Het doel van M25 is faciliteren dat 
jongeren kennismaken met en zich inzetten voor anderen in de maatschappij.  

M25 organiseert of assisteert bij activiteiten in samenwerking met andere sociale 
initiatieven. Hierbij hebben de jongeren een taak en maken ze kennis met groe-
pen mensen, waar ze anders niet mee in contact zouden komen. Bij alle activitei-
ten worden de jongeren begeleid door een volwassene. M25 richt zich op jon-
geren vanaf ongeveer 14 jaar t/m 18 jaar. Na het Vormsel wordt aan de jongeren 
gevraagd of ze zich willen aansluiten. 

Deelname aan activiteiten wordt gefaciliteerd door een begeleidingsgroep van 3 
personen, onder leiding van stadsdiaken Jan Lamberts (tot 1 september) en Mel-
chior Kerklaan (vanaf 1 september). 

Activiteiten in 2019

Maaltijdvieringen:

Dit is een maandelijks terugkerend evenement, dat beschreven is in hoofdstuk 2 
van dit jaarverslag. Jongeren van M25 helpen hierbij met koffie schenken, klaar-
zetten en opruimen. De opkomst van M25 jongeren was wisselend.

Bowlen:

In de voorjaarsvakantie heeft M25 in samenwerking met Vakantiebank Delft een 
bowling-activiteit georganiseerd voor kinderen wiens ouders cliënt zijn bij de 
Voedselbank in Delft. Twee jongeren hebben ongeveer veertien kinderen be-
geleid bij het bowlen en het eten na afloop. Het was een gezellige, ontspannen 
middag waar iedereen met veel plezier op terug kan kijken. 

Sinterklaas: 

M25 heeft voor alle bewoners van woonzorgcentrum Stefanna een sinterklaas-
feest georganiseerd. Half november heeft een groep van ongeveer tien jongeren 
(waarvan zeven M25-ers) alle cadeautjes voor bewoners en personeel ingepakt. 
Op het feest zelf is Sinterklaas bijgestaan door vijf Pieten, waarvan drie afkomstig 
van M25, en hebben de twee MAS-stagiaires van Stanislas Dalton Delft geholpen 
met schminken en het verdelen van de cadeautjes. Door deze goede samenwer-
king hebben de bewoners en het personeel van Stefanna een feestelijke sinter-
klaasmiddag gehad.

Terugblik, ontwikkeling en toekomst van M25

M25 is in september 2003 in Delft opgericht. De M25-werken zijn een logisch 
vervolg op het vormsel, waarbij de jongeren worden uitgenodigd om hun geloof 
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‘handen en voeten’ te geven. Hiermee vormt M25 een brug tussen kerk en dia-
conie. Het initiatief heeft snel gevolg gekregen binnen het Bisdom Rotterdam met 
twaalf M25 groepen. In de rest van Nederland zijn er nog een tiental M25 groe-
pen actief of actief geweest. 

Zoals in de laatste jaarverslagen van het RKSD te lezen is, maken het bestuur van 
het RKSD en de begeleiders van M25 zich zorgen over geringe deelname van 
jongeren aan M25 activiteiten: De belangstelling van de jongeren voor de M25 
activiteiten is al een aantal jaren sterk wisselend en hiernaast is er een geringe 
aanwas van jongeren uit de vormselgroepen.

Een poging om de levensvatbaarheid van M25 te verstevigen, is de samenwerking 
met Scala sinds 2017, die ook in verslagjaar 2019 heeft plaatsgevonden. Scala is 
het catecheseproject voor jongeren van de Ursulaparochie, onder leiding van 
pastor Eli Stok. Zowel M25 als Scala spreken dezelfde jongeren aan en hebben 
een gezamenlijke whatsapp-groep. 

Tevens kan het concept van de maatschappelijke stage (MAS), die bij sommige 
middelbare scholen verplicht is, een nieuwe impuls zijn voor het uitvoeren van  
activiteiten van M25. Ook dit jaar heeft een aantal jongeren via dit concept aan 
activiteiten van M25 deelgenomen. Voorwaarde hiervoor is wel, dat er een goe-
de samenwerking moet zijn tussen de scholen en M25. 

Het bestuur van het RKSD denkt na over het voortbestaan van M25 in de huidige 
vorm. 

In verband met het vertrek van stadsdiaken Jan Lamberts in september 2019 en 
de komst van zijn opvolger Melchior Kerklaan, kon en wilde het bestuur hier nog 
geen definitief besluit over nemen. Er is echter wel besloten om pas op de plaats 
te maken en het seizoen september 2019 – augustus 2020 aan te merken als een 
‘overgangsseizoen’: De bestaande activiteiten worden gecontinueerd in deze 
periode, maar er zal niet meer gezocht worden naar een aanvulling hierop.  

Het jaar 2020 zal door het RKSD-bestuur gebruikt worden om te onderzoeken of 
het M25-concept is aan te passen aan een vorm die meer bij de huidige twintiger 
jaren past, én waarbij de uitgangspunten van M25 worden gewaarborgd. 

Hoofdstuk 5: Overige activiteiten 
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Onder overige activiteiten vallen contacten en samenwerkingen met andere 
diaconale gremia (kerkelijk of niet-kerkelijk) in Delft. De voorzitter of andere be-
stuursleden van het RKSD onderhouden contact door te participeren in de activi-
teiten of het bijwonen van vergaderingen.

Stichting Voedselbank Delft

Sinds 8 maart 2007 bestaat de Voedselbank in Delft als onafhankelijke stichting 
met een eigen stichtingsbestuur. De Voedselbank is dan ook in organisatorisch 
opzicht geen onderdeel 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 financiële in-
formatie over het jaar 2019 wordt dan ook verwezen naar het jaarverslag van de 
stichting Voedselbank Delft.

Er bestaan wel sterke banden tussen het RKSD en de Delftse Voedselbank. Zo 
wordt er nauw samengewerkt tussen de Voedselbank enerzijds en onderdelen 
van het RKSD anderzijds, met name de Non-foodbank en Vakantiebank Delft. 
Deze organisaties bedienen grotendeels dezelfde doelgroep van minderbedeel-
den in de samenleving. Mede in verband daarmee maakte de voorzitter van het 
RKSD, Jan Lamberts, deel uit van de Raad van Advies van Voedselbank Delft en 
was andersom de voorzitter van Voedselbank Delft, Hans Mostert, bestuurslid 
in de stichting RKSD. Door het vertrek van beiden zijn deze functies per 1 april 
2019 tijdelijk gestopt, maar in 2020 zullen de onderlinge banden weer invulling 
krijgen door de opvolgers van Jan en Hans, Melchior Kerklaan en Peter Vogelaar. 

Het RKSD steunt de Voedselbank waar nodig en mogelijk. Zo maakt de Voed-
selbank al jaren gebruik van de faciliteiten van de Adelbertkerk als één van de 
vijf uitdeelpunten in Delft en omgeving. Daarnaast worden maandelijks in alle 
parochies in Delft en Midden-Delfland voedselinzamelingen gehouden. Het gaat 
hierbij om conserven en houdbare levensmiddelen, die dienen als aanvulling op 
de reguliere voedselaanvoer van de Voedselbank. Gemiddeld worden in de R.K. 
kerken zo’n 10-14 kratten met voedselproducten per keer ingezameld. Ook wordt 
tijdens het diaconale weekend aangesloten bij de jaarlijkse conservenactie van de 
Voedselbank door een extra inzameling te houden. Naast levensmiddelen ont-
vangt de Voedselbank langs deze weg ook financiële giften.

Deze steun is en blijft broodnodig omdat het aantal huishoudens dat afhanke-
lijk is van de diensten van Voedselbank Delft nauwelijks afneemt. Het aantal 
huishoudens bedroeg in 2019 ruim 400, waaronder ca. 590 kinderen. Zo zal 
de voedselbank naar verwachting ook in 2020 en volgende jaren een belangrijk 
ondersteuningsdoel blijven van het RKSD.

Diaconale weekend/vrijwilligersmiddag

Het Diaconaal Weekend wordt gezamenlijk door de R.K. parochies van Delft en 
Midden-Delfland en het RKSD georganiseerd. Tijdens het Diaconale Weekend 
(traditioneel het weekend van Christus Koning), wordt extra aandacht gevraagd 
voor de diaconale aspecten van het kerkelijk werk. In alle kerklocaties van beide 
parochies zijn de collectes tijdens de vieringen in dat weekend bestemd voor het 
werk van de Parochiële Caritas Instellingen (PCI). Bestuursleden van de beide 
PCI-en van Delft en Midden-Delfland waren in de kerken aanwezig en vertelden 
over het werk van hun PCI. De inzameling van conserven was gekoppeld aan 
de maandelijkse inzameling van houdbare voedselwaren in december. In 2019 
is door diverse wisselingen in (bestuurs)functies geen bijeenkomst georganiseerd 
voor diaconale vrijwilligers. In 2020 zal deze bijeenkomst waarschijnlijk weer wel 
op de agenda staan. 

Diaconale Raad Delft en Midden-Delfland

De Diaconale Raad wil een platform zijn voor gesprek over alle diaconale ac-
tiviteiten van de zeven parochiekernen van de parochies van Delft en Midden-
Delfland en het RKSD. Kerndoelen van de bijeenkomsten zijn het uitwisselen van 
ervaringen en ideeën met betrekking tot de diaconie en het signaleren en bespre-
ken van hulpvragen op diaconaal gebied. In 2019 waren er vier bijeenkomsten, 
waarin onder andere de volgende thema’s en activiteiten aan de orde kwamen:

•	 Het vernieuwde Pastoraal beleidsplan (2019-2022): Naar aanleiding hiervan het 
opzetten of hernieuwen van bezoekgroepen in de diverse kerkgemeenschappen.

•	 De maandelijkse voedselinzameling voor de Voedselbank in Delft

•	 De acties van de samenwerkende MOV-groepen van beide parochies, waar-
onder de vasten- en adventsactie

•	 Het gezamenlijk organiseren en structureren van collectes in de kerken van 
beide parochies 

•	 Het organiseren van het diaconale weekend

De praktische organisatie van de Diaconale Raad was in handen van Jan Lam-
berts, Melchior Kerklaan en Veronique Korpel.

IDB: Interkerkelijk Diaconaal Beraad

Het IDB is een commissie van de Delftse Raad van Kerken en als zodanig een breed 
Delfts overlegplatform van alle kerken op diaconaal vlak. Het wil voor de Delftse 
kerken op diaconaal gebied informeren, organiseren en initiëren. Het IDB kwam 
in 2019 zeven maal bijeen en heeft twee bredere bijeenkomsten georganiseerd. 
Eén van de thema’s die aan de orde kwam, was ‘Armoede en scholing’. Voor 2020 
wordt een themabijeenkomst voorbereid over jongeren en schulden. Namens het 
RKSD waren Jo Berkhoff, Jan Lamberts en Melchior Kerklaan betrokken bij het IDB. 
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ICVG: Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten

Als lid van de ICVG, organiseert het RKSD jaarlijks een speciale viering voor 
mensen met een verstandelijke beperking en hun familie en vrienden. Deze vie-
ring werd voorbereid door Geertje Verre, Thelma de la Paz, Gonny de Caluwé 
en Jan Lamberts en vond plaats op zondag 19 mei 2019 in de Franciscus en Cla-
rakerk in Delft. Het thema was “Vier mannen en een zieke vriend”. Na de viering 
was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het genot van een kopje koffie 
of thee. Het was, als altijd, een mooie ervaring voor alle aanwezigen.

Interkerkelijk Diaconaal Centrum ‘Jessehof’

De Jessehof is sinds 2012 het inloophuis van Delft en wil als zodanig een plek 
zijn waar iedereen 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 problemen zijn geraakt: Mensen die te maken heb-
ben met bijvoorbeeld schulden, inkomens onder het minimum of huisuitzetting. 
De materiële gevolgen zijn groot maar er ontstaan vaak ook psychische proble-
men en men ervaart sociale uitsluiting. Daarnaast zijn er ook de mensen die lang-
durig in behandeling zijn bij het GGZ. Zij allemaal hebben behoefte aan een plek 
waar zij even uit kunnen blazen en in anonimiteit kunnen verblijven, als ze dat 
willen. De Jessehof en het RKSD werken in elkaars verlengde. Een deel van de 
doelgroep wordt gedeeld: Bezoekers van de Jessehof maken graag gebruik van de 
Non-foodbank of Vakantiebank Delft. Ook zijn zij met grote regelmaat te vinden 
bij de maaltijdvieringen van het RKSD. 

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 in 2007 het ‘Pact tegen Armoede’ 
opgericht. Dit is een actieve bundeling van krachten van gemeente, instellingen, 
verenigingen en bedrijven in de strijd tegen die armoede. Hoewel dit Pact te-
gen Armoede Delft een zeer actief netwerk is, bleek de actieve bestrijding van 
armoede volgens de bestaande opzet moeilijk op te pakken of aan de orde te 
stellen. Daarom hebben de deelnemers in 2019 gekozen voor een nieuwe opzet: 
De deelnemers van het Pact nemen deel aan een WhatsApp-groep, die het hele 
jaar door een mogelijk antwoord op actuele hulpvragen moet gaan vormen. Hier-
naast komt het Pact een paar keer per jaar in zijn geheel bijeen, aan de hand van 
actuele thema’s. Namens het RKSD neemt Jo Berkhoff deel aan het Pact tegen de 
Armoede. Hoofdstuk 6: Jaarrekening 2019
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Balans

(na resultaatverdeling)

Activa (in euro's) 31-12-2019 31-12-2018

Vaste Activa
  Materiële vaste activa 880 750

Vlottende activa
  Vorderingen 23.117 400
  Liquide middelen 105.235 130.669

TOTAAL 129.232 131.819

Passiva (in euro's) 31-12-2019 31-12-2018

Reserves (eigen vermogen)
  Algemene reserve (vrij besteedbaar) 63.752 84.188
  Bestemmingsfondsen (door derden bepaald) 29.874 25.135

93.626 109.323

Kortlopende schulden
  Kortlopende verplichtingen 3.005 7.761
  Toezeggingen en vooruitbetalingen nieuwe jaar 32.601 14.735

TOTAAL 129.232 131.819

Staat van baten en lasten

Baten (in euro's) 2019 2018

Eigen organisatie
  Secretariaat en Bestuur 6.408 7.205
  Bijzondere baten - -

Baten eigen organisatie 6.408 7.205

Werkvelden
  Maaltijdvieringen 4.300 7.700
  Non-foodbank 9.482 25.270
  Vakantiebank 14.318 5.982
  M25 460 -
  Vrienden van Jeroen - -
  Lourdesreis - -

Baten werkvelden 28.560 38.952

Totaal Baten 34.968 46.157

Lasten (in euro's) 2019 2018

Eigen organisatie
  Secretariaat en Bestuur 7.886 6.541
  Bijzondere lasten - 451

Lasten eigen organisatie 7.886 6.992

Werkvelden
  Maaltijdvieringen 7.196 11.710
  Non-foodbank 16.890 27.345
  Vakantiebank 17.446 17.887
  M25 1.153 1.619
  Vrienden van Jeroen 92 -
  Lourdesreis (niet doorgegaan) - -

Lasten werkvelden 42.777 58.561

Totaal Lasten 50.663 65.552

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019

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 gezamenlijke rooms katholieke kerken aan te stu-
ren en te motiveren en zoveel mogelijk samen te werken met andere kerkgenoot-
schappen binnen de gemeente Delft; het werken in het maatschappelijk mid-
denveld van Delft, daar waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent; 
groepen en projecten, zowel binnen kerkelijk dan wel buiten kerkelijk, zo nodig 
financieel te ondersteunen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en 
bestedingen evenals in de financiële positie van de Stichting RK Stadsdiaconaat 
Delft en omstreken.
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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 be-
perking zelf opheffen.

Bestemmingsfonds

Het bestemmingsfonds betreft middelen die zijn verkregen met een door derden 
aangegeven specifieke bestemming.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden voor nominale waarde opgenomen. Vooruit 
ontvangen gelden ter dekking van kosten in volgende jaren worden opgenomen 
onder de verplichtingen. De toegezegde bedragen van sponsoren om te besteden 
in komende jaren worden opgenomen onder de vorderingen en onder de ver-
plichtingen.

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 verant-
woord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van ontvangsten die kunnen 
worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsge-
vonden. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd op de reële waarde.

Kostentoerekening

Kosten worden toegerekend aan de doelstelling op basis van de volgende maat-
staven:

•	 Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.

•	  Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van geschatte 
tijdsbesteding aan activiteiten.

Dit is een uitgave van
Stichting RK Stadsdiaconaat Delft e.o.

© 2020

Foto’s: Johan G Willems © 2019/2020

Diaken i.o. Ed Doe tijdens de kerstviering 2019
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In de Franciscus en Clarakerk in Delft organiseerde het RKSD, als lid van de ICVG, een 
speciale viering voor mensen met een verstandelijke beperking
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