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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2014

Verslag van het bestuur

Oprichting en doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten luidt het doel van de stichting:

1
Krijn Kramer e.a.” Liefdewerk in het hart van Haarlem ”, uitgeverij Spaar en Hout, 2011.

De stichting heeft ten doel zonder winstoogmerk werkzaam te zijn als een nieuwe vorm van diaconale 

presentie te midden van de humanitaire noden in de stad en samenleving, dichtbij en ver weg. De stichting 

vervult een brugfunctie tussen kerk en samenleving, ook wel "apostolaat van de kerk" of de "missionaire 

aanwezigheid van de gemeente" genoemd. De taakstelling komt voort uit de diaconale en pastorale taken 

van gemeentes en parochies en is een toegevoegde wijze van werken vanwege de grote en vaak nieuwe 

problemen en thematieken waarvoor de gezamenlijke kerken zich geplaatst zien.Het werkgebied van de 

stichting omvat de burgerlijke gemeente Haarlem en omstreken.

Deze jaarstukken bevatten de formeel vereiste verantwoordingen over 2014, te weten het verslag van het bestuur en de 

jaarrekening met de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. In het afzonderlijk gepubliceerde inhoudelijke 

jaarverslag 2014 worden de activiteiten van Stem in de Stad nader beschreven. 

De financiële steun van 60 kerken, kerkelijke organisaties, fondsen, gemeentelijke overheden en vele particuliere giften 

maakten ook in 2014 het werk van Stem in de Stad weer mogelijk. Het werk ten behoeve van 1.200 Haarlemmers, dat in 2014 

werd uitgevoerd door 250 vrijwilligers en 10 (merendeels parttime) beroepskrachten.

Daarmee zet Stem in de Stad een traditie van tientallen jaren voort, die in 1987 binnen de Hervormde Gemeente Haarlem 

begon met de opening van het Aanloopcentrum, één van de oudste inloophuizen in Nederland. Gaandeweg namen de 

activiteiten toe en ontstond een breed - kerkelijk (oecumenisch) diaconaal centrum, waarin ook de Rooms Katholieke kerk en 

vrijwel alle andere kerken in Haarlem participeren.

In één van de basisrapporten uit 1991, die aan de oprichting van de Stichting Stem in de Stad ten grondslag lag, wordt op het 

schutblad de dichter Willem Barnard (1920 – 2010) geciteerd : 
 1

De Stichting 'Stem in de Stad' is opgericht op 13 januari 1995. De statuten van de stichting zijn gewijzigd op 17 maart 2004 en 

op 29 november 2011. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

… een kerk in de stad

als een toevlucht.

Dat er weer geest zal zijn,

bloed en verbroedering,

brood en toenadering,

woorden en wijn.

Een lichaam ademend,

een open plek in het

bos van de binnenstad,

als een lichtpunt. 
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Werkzaamheden van de stichting

Aanloopcentrum: Inloop (zeven dagen per week) voor dikwijls

eenzame, thuisloze mensen.

Asielzoekers en Wereldhuis:

Eetvoorziening: Gratis maaltijdverstrekking (3 keer per week)

aan mensen die geen warme maaltijd meer

krijgen, zoals daklozen en verslaafden.

Diaconaal werk: Geeft praktische hulp aan mensen die te maken

hebben met armoede en sociale uitsluiting.

SchuldHulpMaatjes: Ondersteunt mensen die te maken hebben met

schulden.

Religie, cultuur en spiritualiteit Verzorgt de geestelijke voeding van het werk

en organiseert activiteiten rondom zingeving en

levensbeschouwing.

Straatpastoraat Besteedt aandacht en tijd aan mensen die veelal 

op straat vertoeven of thuis verkommeren, 

omdat ze op de rand van het absolute minimum 

moeten leven.

Het financiële jaar 2014 in vogelvlucht

Resumerend  €

Toevoeging aan continuïteitsreserve 11.640       

(stand per 31/12/2014 € 150.000)

Reserve ziekteverzuim        40.000 

Algemene reserve          9.676 

Exploitatiesaldo 2014                                            61.316 

Daarnaast ontving de stichting in 2014 enkele giften voor de financiering van nieuwe activiteiten, die in 2015 van start gaan 

(€ 35.000) en een gift van € 20.000 als bijdrage in de financiering van de exploitatie 2015.

Het boekjaar kon worden afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 61.316.

Een deel hiervan (€ 11.640) is gebruikt om de continuïteitsreserve op het gewenste peil van € 150.000 te brengen.

Verder ontstond nu de mogelijkheid om een reserve ziekteverzuim in het leven te roepen. Vanwege de inmiddels zeer hoog 

opgelopen verzekeringspremie van meer dan € 40.000 per jaar heeft het bestuur besloten om het risico van ziekteverzuim in 

2014 niet te verzekeren. Wel zal in 2015 weer een verzekering voor het verzuimrisico in het tweede ziektejaar worden 

afgesloten. De hiermee gemoeide premie bedraagt enkele duizenden euro’s per jaar. Voor de vervanging tijdens ziekte in het 

eerste jaar is nu uit het positieve resultaat 2014 een eigen financiële buffer van € 40.000 opgebouwd als reserve 

ziekteverzuim.

Het resterende saldo van € 9.676 is gebruikt om een algemene reserve te vormen. Eigenlijk kan dit bedrag beschouwd 

worden als het enige vrije eigen vermogen waar de stichting over beschikt.

De doelstelling van de stichting wordt concreet vorm gegeven in werkzaamheden die zijn ondergebracht in afdelingen. Deze 

afdelingen zijn:

Steun en bijstand aan vluchtelingen, statenlozen en 

asielzoekers, waaronder juridisch advies, medische 

hulp, noodopvang en taal- en computerlessen.

Na een aantal financieel moeilijke jaren zette 2013 voor Stem in de Stad in met een voorzichtig herstel. Deze trend heeft zich 

in 2014 voortgezet. De kosten bleven in 2014 opnieuw binnen de grenzen van de begroting en ook de begrotingsdoelstelling 

voor de baten werd gerealiseerd, zelfs iets meer dan dat.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

x €1.000,-

Geen premie ziekteverzuimverzekering -30

Minder personeelsleden ( 0,3 fte) -14

Meer kosten vernieuwing website 10

Dotatie voorziening aanpassing gebouw 20

Betaalde verhuiskosten conform CAO 9

Minder vrijwilligerskosten -10

Overige, per saldo -7

-22

De voor 2014 geplande personeelsuitbreiding is pas in oktober geëffectueerd waardoor de gemiddelde bezetting over het hele 

jaar 0,3 fte lager is uitgekomen dan begroot. De totale bezetting in 2014 bedroeg 5,2 fte (2013 5,04 fte).

De baten 2014 zijn uitgekomen op een bedrag van € 757.629, dat is € 63.049 meer dan begroot. Ten opzichte van 2013 was 

er sprake van een toename van € 60.964. Deze toename was gespreid over vrijwel alle batencategorieën.

De bovenvermelde gift van € 20.000 voor de exploitatie 2015 (gift van een landelijk fonds) is niet in deze grafiek tot uitdrukking 

gebracht. 

De bijzondere baten betreffen de doorberekening aan derden, voornamelijk huren en maaltijden. De opbrengst maaltijden nam 

toe met meer dan € 25.000. Dit betreft de levering van maaltijden aan Spaarnezicht (in 2013 twee maanden, in 2014 twaalf 

maanden).

Stem is de Stad is gehuisvest in een tweetal panden aan de Nieuwe Groenmarkt te Haarlem. Daarnaast beschikt Stem in de 

Stad ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en asielzoekers over een verblijfhuis aan de Zoetestraat te 

Haarlem. Al deze panden zijn onderdeel van het Vincentius Carré en worden gehuurd van de Stichting Vincentius van Paulo 

te Haarlem. De verschuldigde huurpenningen liggen aanzienlijk onder de marktwaarde. Deze impliciete subsidiëring is niet in 

de cijfers van de jaarrekening tot uitdrukking gebracht.

De kosten zijn in 2014 € 22.592 (3,3 %) lager uitgekomen dan begroot. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 

begroting zijn in onderstaand overzicht samengevat.

In de begroting was een bedrag van ruim € 30.000 opgenomen voor de premie van de ziekteverzuimverzekering. De 

definitieve offerte voor 2014 kwam uit op een bedrag van meer dan € 40.000. Vanwege deze grote premiestijging is besloten 

om in 2014 ervan af te zien om het risico van ziekteverzuim extern te verzekeren. Uiteindelijk het is verzuimpercentage ziekte 

in 2014 uitgekomen op 0,06%.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Vooruitzichten voor 2015 e.v.

Accountantscontrole verslagjaar 2014

Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2014

In de begroting was een bedrag van € 5.000 opgenomen voor onderhoud en vernieuwing van de website. In de loop van het 

jaar is besloten om over te gaan tot de bouw van een volledig nieuwe website. Dit is mede noodzakelijk om beter zichtbaar te 

worden in de Haarlemse samenleving. Zodoende kan beter worden ingespeeld op de informatiebehoeften van de doelgroep 

en anderzijds wordt beoogd om door middel van grotere bekendheid meer financiële middelen te generen vanuit de 

Haarlemse burgerij en van het lokale bedrijfsleven. 

Op korte termijn dienen enkele bouwkundige aanpassingen aan het gebouw te worden gerealiseerd. Het is niet langer 

verantwoord om in het aanloopcentrum roken toe te staan. Daarom zal er binnen dat centrum een afzonderlijke voorziening 

voor rokers worden aangebracht. Verder zijn er aanpassingen nodig in verband met de samenwerking die in 2014 van start is 

gegaan met twee organisaties voor maatschappelijk werk waarmee gerealiseerd is dat er dagelijks maatschappelijke 

spreekuren gehouden worden voor de gasten van Stem in de Stad. Voor de financiering van de kosten van deze bouwkundige 

aanpassingen werd in 2014 reeds een subsidie van € 20.000 verworven. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening 

aanpassing gebouw.

In verband met de verhuizing naar Haarlem van de pastor-directeur werd aan hem een bijdrage in de kosten van de verhuizing 

en herinrichting vergoed conform de regels in het arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

De jaarrekening over 2014 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is 

een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2014 is opgenomen op pagina 21 t/m 23 van dit rapport. 

De jaarrekening 2014 alsmede de verwerking van het resultaat over dat jaar is, met inachtneming van het verslag en de 

verklaring van de accountant, vastgesteld in de vergadering van het bestuur op 18 maart 2015.

De begroting 2015 is in september 2014 door het bestuur vastgesteld, drie maanden eerder dan vorig jaar en vijf maanden 

eerder dan het jaar daarvoor. Deze versnelling illustreert, dat de financiële organisatie inmiddels geheel op orde is.

Voor 2015 wordt uitgegaan van een kostenbedrag van € 790.000, een stijging van € 125.000 ten opzichte van 2014. De 

belangrijkste kostenstijging wordt voorzien in het personele vlak. De formatie zal worden uitgebreid met 1,2 fte (voornamelijk 

Aanloopcentrum en Nieuwe Wereldhuis). Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer € 70.000. Deze personeelsuitbreiding 

zal overigens pas gerealiseerd worden nadat voldoende zekerheid is verkregen, dat de financiering van de extra kosten is 

veilig gesteld. Nieuwe personeelsleden worden in eerste instantie aangesteld op basis van tijdelijke contracten. 

In september 2014 bestond reeds gerede zekerheid dat voor 2015 een bedrag van € 550.000 aan giften en subsidies 

beschikbaar was, dit is 70 % van de begrote kosten 2015. Ten tijde van de vaststelling van deze jaarrekening (half maart 

2015) is dit dekkingsbedrag inmiddels opgelopen tot ruim € 670.000 (85 %) Voor het nog resterende bedrag van € 120.000  

wordt in de eerste maanden van 2015 extra geworven bij de lokale overheid, bij lokale en landelijke fondsen en bij de 

Haarlemse burgers en het lokale bedrijfsleven.

De vrijwilligerskosten zijn lager uitgekomen vooral omdat er minder nieuwe maatjes hoefden te worden opgeleid voor het 

project SchuldHulpMaatjes.

Stem in de Stad beschikt nauwelijks over enig financieel Eigen Vermogen; er zijn weliswaar enkele reserves opgebouwd, 

maar hier staan ook latente financiële verplichtingen tegenover. Het financiële beleid is er niet op gericht om de financiële 

reserves verder te laten groeien. Om toch de duurzaamheid van de financiële positie veilig te stellen is het wervingsbeleid er 

in toenemende mate op gericht om niet alleen subsidies en giften te werven voor het lopende jaar, maar om ook toezeggingen 

te verkrijgen voor een reeks van jaren.

In de zomer van 2014 is het beleidsplan voor de komende jaren vastgesteld, daaronder begrepen het geactualiseerde 

financieel perspectief 2014 – 2017. Geconstateerd moet worden dat er in Haarlem een groeiende behoefte en noodzaak is om 

aandacht te schenken aan de mensen, die tussen wal en schip (dreigen te) raken, de eenzame ouderen, mensen met 

schulden, vluchtelingen en asielzoekers, dak- en thuislozen. Stem in de Stad zal die aandacht altijd blijven geven en zal 

mensen waar nodig en mogelijk met raad en daad blijven ondersteunen.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Bestuur Stem in de Stad

Per 31 december 2014 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Leden

Kees (C.) Weel, bestuurslid op voordracht van de Vincentius Vereniging te Haarlem.

Bestuursleden handelen zonder last en ruggespraak en ontvangen geen financiële vergoeding.

Het bestuur heeft in 2014 in totaal 11 keer vergaderd.

•

Meerjarenplanning en meerjarenbegroting 

•

•

•

•

•

•

•

•

De goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2013 wordt door Verstegen accountants en adviseurs afgegeven. De 
controle van de financiële verslaglegging is op elk onderdeel positief beoordeeld. Het bestuur verleent décharge aan de 
penningmeester.

De overeenkomst met de Henry Nouwen Stichting wordt per1 januari 2014 beëindigd.

Het bestuur besluit het initiatief van het Jurjen Beumer Fonds van de initiatiefnemers over te nemen. Het bestuur zal een 
plan ontwikkelen om de naam van Jurjen Beumer te verankeren aan het werk van Stem in de Stad.

Harry ( H.L.H.M.) Custers, bestuurslid op voordracht van de gefuseerde R.K.parochies Kathedrale Basiliek Sint Bavo en 
de H. Antonius van Padua (Groenmarktkerk).

De uitkomsten van de bestuursbeleidsdag zijn vertaald naar een beleidsplan dat in samenhang met het financieel 
perspectief de komende 3 jaren leidend zal zijn.

De samenwerking tussen onze afdeling Diaconaal Werk en Kontext/Release krijgt vorm onder de noemer Loket in de Stad.
Deze samenwerking resulteert in het aanbieden van een dagelijks spreekuur op werkdagen. Vier van de vijf spreekuren 
zullen worden verzorgd door Kontext/Release.  Daarnaast zal Stem in de Stad zorgdragen voor het beheer van 
postbussen voor mensen zonder vaste woon of verblijfplaats.

Het bestuur moet helaas besluiten dat de inzet van mensen zonder papieren als vrijwilliger bij Stem in de Stad niet kan. De 
hoogte van een boete is een te groot financieel risico voor Stem in de Stad.

De commissie inkomsten (bestaande uit de pastor-directeur, de coördinator fondsen en financiën, de voorzitter, 
penningmeester en secretaris) vergadert één week voor een bestuursvergadering. De penningmeester informeert het 
bestuur over de relevante zaken vanuit deze commissie.

Het bestuur bezint zich in een beleidsdag op de strategie. Waar komen we vandaan. Waar staan we nu. Wat willen we de 
komende drie jaar. 

Maarten ( M.K.) Hartsuijker

Paul (P.P.A.) Beerkens, bestuurslid op voordracht van het R.K. dekenaat van het Bisdom Haarlem-Amsterdam.

Symone ( S.M.) Gaasbeek-Wielenga, bestuurslid op voordracht van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Jan ( J.C.) Bos, bestuurslid op voordracht van de Protestantse Gemeente Haarlem.

De belangrijkste aandachtspunten van het bestuur in het afgelopen jaar waren:

Overleg met de belangrijkste fondsen 

Begroting 2014
Acties met betrekking tot de Fondswerving in 2014

Statutair bestaat het bestuur uit ten minste 3 en ten hoogste uit 7 leden. Het bestuur is voornemens in 2015 een bestuurslid 

te benoemen als 7e bestuurslid.

De bestuurssamenstelling is in het kalenderjaar 2014 ongewijzigd gebleven. 
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

•

•

•

•

•

•

Directie Stem in de Stad

 €

Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering        67.875 

Pensioenpremie en sociale lasten        16.566 

       84.441 

Eenmalig, vergoeding verhuiskosten          8.608 

Bijkomende kosten (opleiding en overige kosten)          3.405 

Totale personeelskosten pastor-directeur        96.454 

Afsluitend

Haarlem, 18 maart 2015

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Paul (P.P.A.) Beerkens Harry (H.L.H.M.) Custers

Voorzitter Penningmeester

Met Gods hulp blijft Stem in de Stad het aloude “ Ora et Labora “  op eigentijdse wijze in de praktijk brengen op een plek in het 

historische hart van Haarlem, die reeds sinds de middeleeuwen in het teken staat van gebed en barmhartigheid. Samen op 

weg naar een wereld van toenadering en verbroedering.

Er is een opdracht verstrekt aan positioneringsdeskundige om te onderzoeken hoe Stem in de Stad zich

zou moeten positioneren ten aanzien van bestaande en  potentiële donateurs en fondsen in Haarlem en omgeving. 

De huidige samenstelling van het Comité van Aanbeveling staat nu niet ter discussie.

Het bestuur is veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers en de beroepskrachten voor hun tomeloze inzet en aan de velen, 

die ook weer in 2014 met hun financiële bijdragen het werk van Stem in de Stad hebben mogelijk gemaakt.

Dank zij een verbeterslag in de financiële administratie en een betere interne organisatie is de begroting

2015 medio september gereed. De baten 2015 zijn behoudend begroot, alleen die posten waarover zekerheid bestaat zijn 

opgenomen. Op 1 oktober is 70 % van de uitgaven gedekt door voor 2015 gedane toezeggingen. Hiermee wordt voldaan 

aan het beleidsplan waarin is vastgelegd dat in de maand november een dekking van 70 % gerealiseerd moet zijn.

De Gemeente Haarlem vraagt aan Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk een plan op te stellen en samen zorg te dragen 

voor een voorziening Bed, Bad en Brood. Stem in de Stad heeft een lange traditie in de zorg voor mensen van elders, 

vluchtelingen en asielzoekers met en zonder status. In het dit jaar geopende verblijfhuis van Stem in de Stad in de 

Zoetestraat is beperkt plaats voor mensen zonder papieren die onuitzetbaar zijn. Het bestuur staat welwillend tegenover dit 

initiatief en zal daar op een positieve en constructieve wijze aan meewerken. Het bestuur plaatst wel een aantal 

kanttekeningen en voorwaarden.

Sinds 1 april 2013 is ds. Ranfar Kouwijzer de pastor-directeur van Stem in de Stad. Hij is in dienst bij Stem in de Stad en is als 

zodanig tevens bij de Protestantse Gemeente Haarlem (PGH) beroepen als predikant met bijzondere opdracht. Hij wordt 

gehonoreerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk Nederland (kerkelijk medewerkers). De 

personeelskosten komen voor rekening van Stem in de Stad, maar hier staat een subsidie van (nagenoeg) gelijke omvang 

van de PGH tegenover.

In 2014 bedroegen de personeelskosten van de pastor-directeur € 96.454.

Het bestuur actualiseert de administratieve organisatie en interne controle procedures. Ook worden de 

betalingsbevoegdheid, procuratie en bevoegdheden opnieuw vastgelegd.

Het jaar wordt afgesloten met een ziekteverzuim percentage van 0%.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Jaarrekening 2014
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 19.411 14.126

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren (w.o. toegezegde bedragen) 103.341 19.786

Overige vorderingen en overlopende activa 3.706 4.805

Waarborgsommen 384 384

Vooruitbetaalde posten 14.255 9.149

121.686 34.124

Liquide middelen 248.913 186.634

Som der vlottende activa 370.599 220.758

Totaal 390.010 234.884

31-12-2014 31-12-2013

Jaarstukken 2014

18 maart 2015 10



Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

€ € € €

RESERVES

Algemene reserve 9.676 0

Continuïteitsreserve 150.000 138.360

Reserve eigen risico ziekteverzuim 40.000 0

Bestemmingreserves 35.000 0

234.676 138.360

VOORZIENINGEN

Voorziening onderhoudskosten 25.000 25.000

Voorziening aanpassing gebouw 20.000 0

45.000 25.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen 22.926 13.082

Overige schulden en overlopende passiva 87.408 58.442

110.334 71.524

Totaal 390.010 234.884

31-12-2014 31-12-2013
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

werkelijk begroting werkelijk begroting

2014 2014 2013 2013

€ € € €

BATEN

Hoofdparticipanten 192.812 183.800 186.815 189.000

Kerken in Haarlem e.o. 38.332 23.750 19.590 23.650

Lokale diaconiën 47.600 38.950 43.125 39.150

Lokale Parochiële Charitatieve Instellingen 13.660 8.750 9.448 7.300

Orden en congregaties 26.450 p.m. 5.700 6.150

Lokale overheid 72.619 17.450 113.133 44.933

Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o. 75.600 44.200 71.020 65.150

Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem 162.150 96.500 183.690 5.000

Diverse en persoonlijke giften 79.517 36.000 43.900 38.400

Bijzondere baten 47.216 48.180 18.927 10.360

Financiële baten 1.673 2.000 1.317 2.000

Nog te werven baten 0 195.000 0 200.000

totaal baten 757.629 694.580 696.665 631.093

LASTEN

Personeelskosten 334.116 375.450 309.909 320.200

Vrijwilligerskosten 15.585 25.750 11.255 25.500

Specifieke kosten 74.063 76.100 67.014 72.750

Huisvestingskosten 142.386 124.900 125.334 108.700

Algemene kosten 93.256 78.900 69.772 69.250

Afschrijvingen 4.352 5.250 2.918 3.500

totaal exploitatiekosten 663.758 686.350 586.202 599.900

BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT 93.871 8.230 110.463 31.193

BATEN & LASTEN VOORGAANDE JAREN

Per saldo 2.445 0 -1.600 -5.000

RESULTAAT 96.316 8.230 108.863 26.193

Giften voor continuïteitsreserve en bestemmingsreserves -35.000 0 -82.500 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 61.316 8.230 26.363 26.193

TOEVOEGING AAN CONTINUÏTEITSRESERVE 11.640 8.230 26.363 26.193

TOEVOEGING AAN RESERVE EIGEN RISICO ZIEKTEVERZUIM 40.000 0 0 0

EINDSALDO, TOEVOEGING AAN ALGEMENE RESERVE 9.676 0 0 0
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

I. Grondslagen voor het samenstellen van de jaarrekening

1. Algemeen

Bij het opmaken van de jaarrekening is, voor zover van toepassing, de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor

kleine rechtspersonen "C1 Kleine organisaties zonder winststreven" gevolgd.

Deze jaarrekening is opgemaakt in Euro's (€).

2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Voor zover niet anders vermeld, zijn activa en schulden gewaardeerd op basis van nominale

waarde.

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen kostprijs, verminderd met afschrijvingen op 

basis van de aanschafwaarde. Bij de bepaling van de hoogte van de afschrijvingen is rekening 

gehouden met de te verwachten economische levensduur van het desbetreffende activum.

Afschrijving van inventaris vindt plaats in 5 jaar (20%).

De vaste activa welke om niet zijn verkregen of volledig zijn gesubsidieerd, worden niet geactiveerd. De betreffende 

subsidies worden verantwoord in het jaar van toekenning met gelijktijdige toevoeging aan de voorziening die voor dat

doel gecreëerd is.

Vorderingen

Onderhoudsvoorziening

Met ingang van 2011 is een onderhoudsvoorziening gevormd ten behoeve van het groot onderhoud aan het gebouw

(huurdersaandeel) en aan de inrichting.

3. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kostprijs.

De baten bestaan uit van derden ontvangen respectievelijk toegezegde gelden over het 

boekjaar,  al dan niet bestemd voor een specifiek doel.

De afschrijvingen zijn bepaald op basis van historische kosten.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting.

Stichting Stem in de Stad is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Stichting Stem in de Stad is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut  

Beoogde Instelling). Dit betekent dat giften en schenkingen gedaan aan de stichting fiscaal 

aftrekbaar zijn.

De post debiteuren betreft  de door derden over het verslagjaar toegezegde bedragen die nog  niet ontvangen waren. Deze 

bedragen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, eventueel  onder aftrek van een noodzakelijk geachte voorziening.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

II. Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

Inventaris Totaal

€ €

Stand per 31 december 2013:

Aanschafwaarde 28.235 28.235

Cumulatieve afschrijving -14.109 -14.109

Boekwaarde 14.126 14.126

Mutatie in de boekwaarde 2014:

Investeringen 9.637 9.637

Afschrijvingen 4.352 4.352

Stand per 31 december 2014:

Aanschafwaarde 37.872 37.872

Cumulatieve afschrijving -18.461 -18.461

Boekwaarde 19.411 19.411

Vorderingen

Ultimo 2014 (en 2013) hoefde geen voorziening dubieuze debiteuren getroffen te worden.

De specificatie van de post vorderingen ultimo de boekjaren luidt als volgt:

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Debiteuren (w.o. toegezegde bedragen)

NN-001 30.000 0

Konfederatie Nederlandse Religieuzen (PIN) 15.000 0

Oranjefonds 25.200 0

Kerkrentmeesters van  de PGH 2.791 0

Gemeente Haarlem 15.000 0

Ziekenverpleging Doopsgezinden Gemeente 3.000 3.500

Spaarnefonds PGH 12.200 12.200

Waalse Kerk 150 0

Hogeschool InHolland inz. Lezing straatpastor 0 586

Vincentius Vereniging Haarlem (kledingmagazijn) 0 1.000

KSBW 0 2.500

103.341 19.786

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente 1.619 1.256

Huuropbrengst overig 175 0

Spaarnezicht factuur OV2014-48 1.662 0

Notarissenactie 250 0

Corr WAO/WIA 2013, belastingdienst 0 1.536

Te ontvangen ziekengeld Turien 0 578

Verkoop boeken "jij bent geliefd" 0 1.435

3.706 4.805

Waarborgsommen

Betaalde borg Bosmanstraat 25 384 384

384 384

Vooruitbetaalde posten € €

Huurkosten 10.849 4.825

Energiekosten 2.400 0

Assurantiekosten 403 558

Posten inzake noodhuizen 0 953

Algemene kosten 603 2.813

14.255 9.149

Totaal vorderingen 121.302 33.740
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Liquide middelen

De specificatie van de post liquide middelen ultimo de boekjaren luidt als volgt: 31-12-2014 31-12-2013

€ €

ABN-Amro 45.88.65.710 -21 13

ABN-Amro 45.34.09.784 deposito 1.027 1.021

ING 2829240 10.323 16.629

ING 2829240, zakelijke spaarrekening 0 42.280

ING 2829240, zakelijke bonusspaarrekening 146.541 121.474

ING 2829240, zakelijke kwartaalspaarrekening 0 4.185

ING 2829240, zakelijke vermogensspaarrekening 89.210 0

Kas secretariaat 1.287 390

Kas asielzoekers & wereldhuis 153 110

Kas diaconaal werk 18 45

Kas aanloopcentrum 62 140

Kas straatpastoraat 99 126

Kas schuldhulpmaatjes 214 221

Totaal liquide middelen 248.913 186.634

Algemene reserve

31-12-2014 31-12-2013

De algemene reserve vertoonde het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 0 0

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 9.676 0

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 9.676 0

Continuïteitsreserve

31-12-2014 31-12-2013

De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 138.360 253

Overboeking uit bestemmingsreserves 0 29.244

Giften ter versterking continuïteitsreserve 0 82.500

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 11.640 26.363

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 150.000 138.360

Reserve eigen risico ziekteverzuim

31-12-2014 31-12-2013

De reserve eigen risico ziekteverzuim vertoonde het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 0 0

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 40.000 0

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 40.000 0

Bestemmingsreserves

31-12-2014 31-12-2013

De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 0 29.244

Giften voor speciale projecten 35.000

Overboeking naar continuïteitsreserve 0 -29.244

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 35.000 0

De continuiteitsreserve moet bij het wegvallen van cruciale financieringsstromen de Stichting in staat stellen aan haar 

financiële verplichtingen te voldoen. Deze verplichtingen betreffen met name de van toepassing zijnde wachtgeldregelingen 

voor het personeel. Daarnaast is de continuïteitsreserve bedoeld om in geval van (financiële) nood de meest kwetsbare 

gasten van Stem in de Stad nog een half jaar te ondersteunen. Het financiële beleid van de stichting is erop gericht om over 

een continuïteitsreserve van € 150.000 te beschikken. 

De algemene reserve wordt gevoed uit het eindsaldo van het resultaat uit gewone bedrijfsvoering, nadat andere reserves op 

het benodigde niveau zijn gebracht.

De reserve eigen risico ziekteverzuim is bedoeld om het risico van ziekteverzuim tijdens het eerste jaar op te vangen. De 

hoogte van de reserve is gebaseerd op de uitgespaarde verzekeringspremie. Voor het tweede jaar wordt in 2015 wel een 

verzekering afgesloten.

De bestemmingsreserves zijn gevormd uit giften die voor speciale projecten ontvangen zijn (schuldhulpmaatjes jongeren, 

onderzoek restaurantformule en nieuwe wereldkeuken). Deze projecten worden in de loop van 2015 uitgevoerd.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Voorzieningen

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Voorziening onderhoudskosten

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 25.000 24.000

Dotatie voorziening 0 1.000

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 25.000 25.000

Voor de onderhoud van het gebouw, huurdersaandeel, en de inrichting wordt met ingang van 2011 een

onderhoudsvoorziening gevormd tot maximaal € 25.000. De jaarlijkse dotatie aan deze voorziening bedraagt

maximaal 2% van de bouwkundige investeringskosten en 5% van de inrichtingskosten.

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Voorziening aanpassing gebouw

Saldo per: 01 januari 2014 | 01 januari 2013 0 0

Dotatie voorziening 20.000 0

Saldo per: 31 december 2014 | 31 december 2013 20.000 0

Kortlopende schulden:

De specificatie van de post kortlopende schulden ultimo de boekjaren luidt als volgt:

31-12-2014 31-12-2013

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en sociale lasten 18.419 14.627

Bedrijfspensioenfonds 4.507 -1.545

22.926 13.082

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen lonen/vakantiegelden 9.681 9.050

Derdengelden in bewaring 2.460 0

Overige nog te betalen derdengelden 1.104 0

Overige nog te betalen kosten 46.163 28.672

Vooruitontvangen bijdragen 28.000 14.453

Nog te betalen afvloeiingskosten personeel 0 944

Terug te betalen Henry Nouwen 2013 0 4.932

Nog te betalen nettoloon 0 391

87.408 58.442

totaal kortlopende schulden 110.334 71.524

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

De stichting is momenteel gehuisvest aan de Nieuwe Groenmarkt 22 en 24 te Haarlem. De looptijd van de

huurcontracten van deze panden is 5 jaar vanaf 31 december 2011, respectievelijk vanaf 1 juli 2013.

Verder huurt de stichting een noodwoning voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen en tevens een pand als

verblijfhuis. De opzegtermijn voor deze panden bedraagt een maand.

Deze voorziening is in 2014 gevormd uit giften welke ontvangen zijn ten behoeve van een aantal aanpassingen aan het 

gebouw (rokersruimte en herinrichting spreekkamers).
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

III Toelichting op de staat van baten en lasten

Personeelskosten

De salarissen zijn gebaseerd op de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerken in

Nederland. De Stichting is voor wat betreft de pensioenregeling van het personeel aangesloten

bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PGGM).

werkelijk begroting werkelijk begroting

2014 2014 2013 2013

€ € € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen 247.344 257.300 220.026 246.500

Loonsubsidies -3.500 -3.500 -3.511 0

Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet) 38.608 38.250 31.690 26.400

Premie ziektewetverzekering 0 30.400 29.583 17.200

Uitkering ziekengeld -1.495 0 -2.146 0

Pensioenpremies 25.713 28.100 22.838 19.500

306.670 350.550 298.480 309.600

Overige personeelskosten:

Scholing en intervisie 3.797 9.700 4.129 5.000

Vergoeding woon- werkverkeer 5.332 4.100 4.564 4.600

Kosten Arbodienst 0 1.100 0 0

Gedetacheerd personeel 8.800 8.800 4.300 0

Overige kosten (werving, vergoedingen, etc) 9.517 1.200 4.221 1.000

Afvloeiingskosten 0 0 -5.785 0

27.446 24.900 11.429 10.600

334.116 375.450 309.909 320.200

Vrijwilligerskosten

Inzet vrijwilligers  * 632.500 0 302.000 0

Bijdrage vrijwilligers  * -632.500 0 -302.000 0

Vrijwilligersfeest 2.863 2.000 1.653 0

Scholing 8.493 18.000 6.588 23.000

Overige kosten 4.229 5.750 3.014 2.500

15.585 25.750 11.255 25.500

Specifieke kosten

Leefgeld 5.433 8.400 8.919 9.000

Levensmiddelen en maaltijden 57.935 48.700 50.531 46.650

Overige specifieke kosten 4.179 12.000 1.466 7.600

Juridische, reis-, sport- en schoolkosten 3.322 3.000 2.585 5.500

Medische kosten 3.194 4.000 3.513 4.000

74.063 76.100 67.014 72.750

  * Inzet vrijwilligers in 2014: 250 personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 25 fte.Uitgaande van het minimumloon van  

€ 25.300 per fte zouden de werkgeverslasten € 632.500 bedragen (in 2013 werd voor deze post een andere rekenmethodiek 

gehanteerd).

Per 31 december 2014 waren 10 personeelsleden in dienst (5,20 fte). In bijlage 2 zijn de aantallen personeel uitgesplitst naar 

de afdelingen.

Per 31 december 2013 waren 8 personeelsleden in dienst (5,04 fte). 

In bijlage 3 is een specificatie per afdeling opgenomen van de kosten en baten 2014.

Bijlage 1 bevat een specificatie van de baten 2014 en 2013.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

werkelijk begroting werkelijk begroting

2014 2014 2013 2013

€ € € €

Huisvestingskosten

Huren 73.969 77.600 73.241 71.100

Heffingen en belasting 1.793 3.000 1.513 0

Schoonmaakkosten 19.473 17.700 17.258 15.300

Water- en energiekosten 22.867 23.100 25.266 19.300

Overige huisvestingskosten 4.284 3.500 7.056 3.000

Dotatie onderhoudsvoorziening 0 0 1.000 0

Dotatie voorziening aanpassingen gebouw 20.000 0 0 0

142.386 124.900 125.334 108.700

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 3.794 4.000 2.946 3.100

Porti- en verzendkosten 1.534 1.000 2.187 500

Telefoon- en internetkosten 7.873 9.000 8.323 6.900

Softwarekosten 3.344 1.300 1.207 600

Websitekosten 14.883 5.000 0 0

PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief) 24.023 22.000 19.400 21.500

Representatiekosten 0 1.000 226 0

Reis- en verblijfkosten 295 500 174 0

Abonnementen en contributies 98 300 253 600

Administratie- en salariskosten 18.254 17.000 18.200 12.000

Accountantskosten 4.571 4.600 4.627 4.100

Assurantiekosten 1.888 2.000 1.386 1.500

Kleine aanschaffingen 3.931 2.500 3.562 1.950

Onderhoud en kleinmateriaal 1.888 1.000 0 0

Bank- en girokosten 471 500 444 500

Attenties gasten 0 1.000 0 1.000

Noodpotje 1.441 2.000 549 0

Overige algemene kosten 4.968 4.200 6.288 15.000

93.256 78.900 69.772 69.250

Baten & Lasten voorgaande jaren per saldo

Afboeking niet ontvangen baten vorig boekjaar -1.519 0 -1.600 -5.000

Correctie energienota Vincentius voorgaande jaren 3.964 0 0 0

2.445 0 -1.600 -5.000

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Haarlem, 18 maart 2015

Voorzitter                                                           Penningmeester

Paul (P.P.A.) Beerkens                                  Harry (H.L.H.M.) Custers
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Overige gegevens
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

STATUTAIRE REGELING OMTRENT DE BESTEMMING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN

In de statuten van de stichting is geen regeling opgenomen omtrent de bestemming van het saldo van baten en lasten.

RESULTAATBESTEMMING 2014

2014

€

Giften voor bestemmingsreserves 35.000

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 61.316

96.316

Toevoeging aan bestemmingsreserves 35.000

Toevoeging aan reserve eigen risico ziekteverzuim 40.000

Toevoeging aan continuïteitsreserve 11.640

Toevoeging aan algemen reserve 9.676

96.316

De penningmeester stelt het bestuur voor dit bedrag als volgt te bestemmen (zie onderstaand). Dit voorstel is reeds verwerkt 

in de jaarrekening 2014 van de stichting.

De stichting heeft over het boekjaar 2014 een positief resultaat behaald van € 96.316. Dit bedrag is als volgt opgebouwd:
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Controleverklaring
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