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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

FINANCIËLE JAARSTUKKEN 2015 - VERSLAG VAN HET BESTUUR

Inleiding

Deze financiële jaarstukken bevatten de jaarrekening over 2015 en de daarbij vereiste controleverklaring van de accountant. 

Op onze website wordt voortdurend verslag gedaan van de activiteiten van Stem in de Stad. Daarnaast zal binnen drie 

maanden ook een inhoudelijk jaarverslag 2015 worden gepubliceerd, waarin onze activiteiten van het hele jaar worden 

samengevat.

Bijna 30 jaar geleden ging op initiatief van de gezamenlijke kerken in Haarlem de Stichting Stem in de Stad  als oecumenisch 

diaconaal centrum van start. De kern van onze taak is de ontmoeting tussen mensen, huis van aandacht. Daarbij laten we ons 

inspireren door de Boodschap, die ons via de christelijke traditie is overgedragen. De Haarlemse kerken zijn nog steeds 

onverminderd nauw betrokken bij Stem in de Stad. De pastor-directeur is tevens predikant bij de Protestantse Gemeente 

Haarlem.

In organisatorisch opzicht valt Stem in de Stad te karakteriseren als een mensintensieve organisatie / gemeenschap. Dat blijkt 

ook wel uit de cijfers. Inmiddels zijn er ongeveer 300 burgers, jong en oud, uit Haarlem en omgeving die zich inzetten om bij 

Stem in de Stad aandacht te schenken aan hun medemens, die dat nodig heeft. Omdat het even of het al heel lang niet 

meezit, omdat hij eenzaam is, omdat hij geen huis of geen thuis heeft, omdat hij op de vlucht is, omdat, omdat, omdat, er zijn 

zoveel redenen waarom mensen soms of soms heel lang behoefte hebben aan aandacht, een arm om de schouders. Als 

andere instanties er (nog) niet aan toekomen en voor zover dat binnen onze mogelijkheden ligt, bieden we natuurlijk ook 

concrete hulp.

Ons centrum is 7 dagen per week geopend. Jaarlijks verwelkomen wij meer dan 1.000 mensen als gast van ons centrum, 

gezamenlijk goed voor 50.000 bezoeken per jaar.

Voor de financiering van onze activiteiten is Stem in de Stad elk jaar opnieuw volledig afhankelijk van giften en subsidies. Wel 

beschikken wij inmiddels over een bescheiden financiële buffer om onverwachte tegenslagen op te kunnen vangen. Er is een 

continuïteitsreserve (20% - dus twee maanden - van de jaarlijkse exploitatie) en dankzij financiële meevallers in 2014 hebben 

we nu ook de beschikking over een eigen reserve om het ziekteverzuim in het eerste ziektejaar zelf te kunnen betalen.

Stem in de Stad is ook te karakteriseren als een vrijwilligersorganisatie. In 2015 waren er gemiddeld 265 vrijwilligers bij ons 

werkzaam, tezamen goed voor minstens 25 fte. Hun inzet is volledig pro Deo. De kosten van opleiding e.d. worden wel betaald 

door Stem in de Stad (3% van de begroting). Daarnaast zijn er ongeveer 10 parttime beroepskrachten, die onder leiding van 

de pastor directeur zorg dragen voor de coördinatie en de continuïteit en voor de ondersteuning op het zakelijke vlak 

(administratie, fondsenwerving, facilitaire zaken, vrijwilligersbeleid, personeelsbeleid). De personeelskosten vormen de 

belangrijkste post in de exploitatie (in 2015 60%).

Stem in de Stad is gehuisvest in het hart van centrum Haarlem op een plek waar al sinds de middeleeuwen ononderbroken de 

werken van barmhartigheid in de praktijk worden gebracht. De huisvestingskosten (18% van de exploitatie) zijn relatief laag. 

De panden worden gehuurd van één van de hoofdparticipanten van Stem in de Stad, de stichting Vincentius van Paulo. De in 

rekening gebrachte huurkosten liggen aanzienlijk onder de marktwaarde.

Jaarstukken 2015  

vastgesteld 16 maart 2016 3



Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Oprichting en doelstelling

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

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 

leven.

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.

De doelstelling van de stichting wordt concreet vorm gegeven in de volgende werkzaamheden, die tot en met 2015 waren 

ondergebracht in afdelingen.

Steun en bijstand aan vluchtelingen, statenlozen en 

asielzoekers, waaronder juridisch advies, medische 

hulp, noodopvang en taal- en computerlessen.

In 2015 is besloten om de aloude indeling van ons centrum in afdelingen vaarwel te zeggen. Met ingang van 2016 zijn de 

activiteiten van Stem in de Stad ondergebracht in programma’s, die gegroepeerd zijn in drie groepen, namelijk Ontmoeten, 

Helpen & Activeren en Inspireren. De ondersteuning op het zakelijk vlak (management en financiën) is gegroepeerd onder de 

noemer Organiseren. Met deze nieuwe indeling wordt beoogd op een flexibelere wijze te kunnen inspelen op enerzijds de 

(wisselende) behoeften van onze doelgroepen en anderzijds op de beschikbare financiële middelen. Tevens wordt zodoende 

nog meer inzichtelijk hoe de financiële middelen van Stem in de Stad worden besteed.

In deze jaarrekening is (voor de laatste keer) nog de oude indeling naar afdelingen gevolgd.

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.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

De exploitatie 2015 in vogelvlucht

De kosten zijn in 2015 €85.000 (11%) achtergebleven bij de begroting. In de begroting 2015 (vastgesteld in september 2014) 

was uitgegaan van een kostenbedrag van in totaal €790.000. Omdat er in december 2014 een specifieke extra subsidie van 

€25.000 kon worden verworven voor een pilot Schuldhulpmaatjes voor Jongeren kon dit proefprogramma alsnog per januari 

2015 van start gaan. Dit programma was nog niet in de begroting van september voorzien. De (bijgestelde) begroting 2015 

kwam zodoende uiteindelijk uit op een kostenbedrag van in totaal €815.000. De werkelijke kosten zijn in 2015 uitgekomen op 

een bedrag van bijna €730.000.

In 2013 en 2014 was Stem in de Stad in financieel opzicht weer in relatief rustig vaarwater terecht gekomen. In 2015 heeft de 

financiële positie van Stem in de Stad zich gestabiliseerd. Per saldo kon in 2015 een bedrag van €1.363 aan de algemene 

reserve worden toegevoegd. De bestemmingsreserves zijn in 2015 afgenomen met een bedrag van €20.000. In 2015 zijn 

namelijk de uit vorig jaar stammende bestemmingreserves ad €35.000 volledig besteed, maar daar staat tegenover dat in 

2015 een nieuwe bestemmingsreserve van €15.000 is gevormd voor de kosten van publiekscampagnes. Dit project was wel 

voorzien in de begroting 2015, maar zal pas in 2016 worden gerealiseerd.

De belangrijkste oorzaak van de lagere kosten  is dat de personeelsbezetting lager uitkomt dan de beschikbare formatie 

(0,47fte, €29.000) en de gemiddelde personeelskosten per fte komen eveneens lager uit dan begroot (totaal effect 

€8.000). Verder is er minder verzekeringspremie betaald voor vervanging tijdens ziekte (€18.000), omdat hiervoor in 2014 een 

eigen financiële buffer kon worden opgebouwd. Overigens is het risico van ziekteverzuim voor het tweede ziektejaar wel 

verzekerd, mede gezien de relatief geringe premie van €2.000.

De in de begroting voorziene start in 2015 van een verblijfhuis voor vrouwen is in 2015 (nog) niet gerealiseerd worden. 

Vooralsnog laat het zich aanzien dat de gemeente Haarlem zal zorg dragen voor de huisvesting van deze uiterst kwetsbare 

groep van vrouwelijke asielzoekers “zonder papieren”.

In 2015 kon nog geen uitvoering worden gegeven aan het plan om via intensieve publiekscampagnes meer aandacht onder de 

Haarlemse burgers te genereren voor het werk van Stem in de Stad. Het voor dit doel in de begroting opgenomen bedrag van 

€20.000 is in 2015 niet beteed, maar er is hiervoor in de eindbalans wel een bestemmingsreserve gevormd van €15.000.

Alle andere kosten liggen nagenoeg op het niveau van de begroting, met dien verstande dat er wel enkele verschuivingen zijn 

aangebracht in de rubricering. 

Om tot een sluitende exploitatie te geraken werd in september 2014 begroot dat er voor het jaar 2015 nog €240.000 extra 

geworven moest worden bovenop de bedragen die reeds waren toegezegd of waarvan voorzien kon worden dat deze 

gerealiseerd zouden worden. Gezien de lagere kosten dan begroot hoefden uiteindelijk ook evenveel minder extra middelen te 

worden geworven. Er is in 2015 wel sprake van een zekere verschuiving in de financiering. Dit is vooral veroorzaakt doordat in 

2015 een aantal eenmalige giften / subsidies 2014 zijn vervallen. Verder hebben twee fondsen hun voorgenomen giften 2015 

omgezet in garanties, die eventueel in het volgende jaar gebruikt kunnen worden. Stem in de Stad heeft voor deze laatste 

optie gekozen; hiermee is een bedrag gemoeid van € 60.000. Daarnaast is de lokale overheid bereid gevonden om een (iets) 

grotere financiële bijdrage te leveren aan het werk van Stem in de Stad. De bijzondere baten namen in 2015 enigszins toe in 

verband met de opbrengsten van het verzorgen van de post voor mensen zonder eigen woonadres.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van de baten sinds 2013 zien.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Investeringen 2015

Vooruitzichten 2016 e.v.

In 2015 moest een aantal investeringen worden gedaan om het gebouw aan te passen onder andere in verband met wettelijke 

voorschriften. In totaal werd er in 2015 voor ruim €30.000 geïnvesteerd. Voor dit hele bedrag konden extra subsidies worden 

verkregen. Mede hierdoor hoefden minder afschrijvingskosten dan voorzien ten laste van de exploitatie te worden gebracht. In 

bijlage 4 is een specificatie van de investeringen 2015 opgenomen.

Sinds het najaar van 2014 heeft Stem in de Stad een aantal nieuwe activiteiten ontplooid c.q. oude activiteiten gereactiveerd. 

Er is een dagelijks spreekuur maatschappelijk werk voor onze doelgroep ingevoerd in samenwerking met Kontext. Stem in de 

Stad is de post gaan verzorgen voor mensen zonder woonadres. Het project Schuldhulpmaatjes is uitgebreid met een pilot. 

gericht op de ondersteuning van jongeren. Het Nieuwe Wereldhuis is nieuw leven ingeblazen o.a. door uitbreiding van het 

cursusaanbod en er is weer een maatschappelijk spreekuur voor vluchtelingen ingevoerd. Deze uitbreidingen konden 

grotendeels gerealiseerd worden dankzij specifieke subsidies / giften die voor deze doelen verworven konden worden.

Los van deze uitbreiding van het takenpakket nemen de kosten in 2016 naar verwachting ten opzichte van 2015 toe met 

€130.000, uitkomend op een totaal kostenbedrag 2016 van €860.000. Dit heeft grotendeels betrekking op de kosten van 

personeel. In de eerste plaats hangt dit samen met de stijging van de salarisschalen (€20.000). Verder is ervan uitgegaan dat 

de personeelsbezetting in 2016 1,3fte hoger uitkomt dan in 2015 (totaal effect €70.000). Een deel van deze toename (0,8fte) 

was ook al voorzien in het meerjarige beleidsplan, dat in 2014 is vastgesteld. Daarnaast is het noodzakelijk om de 

ondersteuning van de directeur uit te breiden met 0,5fte aangezien de personeelsformatie van de voorwaardenscheppende 

functies in de afgelopen jaren geen gelijke tred hebben gehouden met de groei van de primaire activiteiten. Deze 

personeelsuitbreiding is in lijn met de uitkomsten van een organisatieonderzoek, dat medio 2015 (pro Deo) door een 

gerenommeerd organisatiebureau bij ons is uitgevoerd. Uiteraard zullen nieuwe personeelsleden pas worden aangesteld als er 

voldoende zekerheid is over de financiering van de uitbreiding. En nieuwe personeelsleden worden aangesteld op basis van 

tijdelijke contracten.

Nagenoeg alle andere activiteiten van Stem in de Stad vertonen door de jaren heen een gestage groei. De begroting 2016 is 

vastgesteld in september 2015 en ging uit van het bestaande activiteitenpakket. Inmiddels wordt op verzoek van enkele 

kerken in Haarlem onderzocht of Stem in de Stad de werkplaatsfunctie voor de kerken in 2016 verder kan uitbreiden, onder 

andere in verband met de opvang van (Syrische) vluchtelingen. Deze kerken hebben de intentie uitgesproken dat zij de 

hiermee gemoeide extra kosten van Stem in de Stad voor hun rekening zullen nemen.

Zoals gebruikelijk zijn in de begroting 2016 de baten conservatief begroot. Alleen die posten zijn opgenomen, waarvoor reeds 

harde toezeggingen zijn gedaan of waarvan op basis van historie voldoende zekerheid is, dat deze gerealiseerd zullen worden. 

In afwijking van dit laatste zijn de persoonlijke giften in de begroting 2016 verhoogd met een bedrag van 

€20.000. Dit is de financiële doelstelling van de publiekscampagnes, die in 2016 van start gaan om de Haarlemse burgerij 

meer te betrekken (ook financieel) bij het werk van Stem in de Stad.

In 2015 liep een aantal meerjarige toezeggingen voor financiële steun af. Mede hierdoor (en door de kostenstijging in 2016) 

bedroeg het nog te werven bedrag voor 2016 per september 2015 nog €480.000 (56% van de begroting). Hiervan is ten tijde 

van het opstellen van deze jaarrekening (februari 2016) inmiddels €225.000 toegezegd, zodat op dat moment 70% van de 

begroting financieel gedekt is. Voor het restant zijn of worden in het eerste kwartaal van 2016 subsidieverzoeken gedaan bij 

zowel lokale als landelijke fondsen. De doelstelling van ons wervingsbeleid is daarnaast om te streven naar meerjarige 

toezeggingen zodat de continuïteit van ons centrum ook op langere termijn verzekerd is.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Beloningsbeleid

 €

Bruto salaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering        73.505 

Pensioenpremie en sociale lasten        17.236 

       90.741 

Bijkomende kosten (opleiding en overige kosten)          2.661 

Totale personeelskosten pastor-directeur        93.402 

Accountantscontrole verslagjaar 2015

Vaststelling jaarrekening en verwerking resultaat 2015

De jaarrekening over 2015 is gecontroleerd door Verstegen accountants en adviseurs te Dordrecht. Bij deze jaarrekening is 

een goedkeurende controleverklaring afgegeven. De verklaring over 2015 is opgenomen op pagina 23 t/m 25 van dit rapport. 

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. Ook 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 2015 bedroegen de personeelskosten van de pastor-directeur €93.402.

De personeelsleden in dienst van Stem in de Stad worden gehonoreerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de 

Protestantse Kerk Nederland, onderdeel kerkelijk medewerkers. 

De vrijwilligers van Stem in de Stad, daaronder begrepen het betuur, ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor hun 

werkzaamheden bij Stem in de Stad. 

De jaarrekening 2015 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 16 maart 2016.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Samenstelling bestuur Stem in de Stad

Per 31 december 2015 was het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Leden

Leida (A.J.) Sassen-Jansen

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 2015 in totaal 9 keer vergaderd.

Belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur in 2015

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

•

•

•

•

- Veranderingen in de organisatie.

- Hoe verder met het uitgevoerde positioneringsonderzoek.

•

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

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

Maarten (M.K.) Hartsuijker

Harry (H.L.H.M.) Custers, bestuurslid op voordracht van de R.K.parochie H.H. Antonius en Bavo (voorheen 

Groenmarktkerk).

- Opstellen van een liquiditeitsbegroting 2015.

Beleidsdag met als belangrijkste agendapunten:

Vaststellen van de functieomschrijving van de pastor-directeur.

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

- Overleg met de belangrijkste fondsen.

Financiën en Fondsen. De Commissie financiën zorgt dat het bestuur tijdig beschikt over relevante informatie met 

betrekking tot: 

- Bewaken van de begroting 2015.

- Acties met betrekking to de Fondswerving in 2015 e.v.

- Vaststellen van een investeringsbegroting 2015.

Vaststellen van de jaarrekening 2014.

Met de toetreding van mevrouw Sassen tot het bestuur (28 januari 2015) is het statutair vastgestelde maximum aantal van 7 

bestuursleden bereikt.

Advies KPMG-Plexus: Door(braak), suggesties organisatiemodel Stem in de Stad. KPMG-Plexus heeft voor het uitbrengen 

van dit advies geen kosten in rekening gebracht.

- Uitbreiding Fte's conform begroting 2015.

- Meerjarenplanning en meerjaren begroting.

- Actualiseren van de prioriteitenlijst uit het beleidsplan en het Financieel perspectief 2014-2016.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

- Herinrichting gebouw, flexibele werkplekken.

- Gebruik keuken en restaurant.

Afsluitend

Haarlem, 16 maart 2016

Bestuur Stichting Stem in de Stad

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

Voorzitter Penningmeester

Besluit om als nieuwe huisbankier te kiezen voor de Triodosbank. 

In samenhang daarmee het opnieuw vaststellen van de procuraties.

Het organiseren van een Informatieavond voor vrijwilligers, tijdens deze bijeenkomst doen bestuur en directie financieel en 

beleidsmatig verslag van het afgelopen jaar.

Het eerder genomen besluit tot herziening van de statuten (2011) is in 2015 opnieuw geagendeerd.

Aandachtspunten voor de komende periode:

- Het ontwikkelen van een CRM systeem (Customer Relationship Management).

Het was een voorrecht om ook in 2015 weer bij te mogen dragen aan de invulling van de diaconale en charitatieve taken 

binnen de Haarlemse kerkelijke gemeenschap. Het bestuur is veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers en beroepskrachten 

voor hun inzet en gedrevenheid en aan de kerken, particulieren, fondsen en overheid die met hun morele en financiële steun 

het werk van Stem in de Stad mogelijk maken.

Het vaststellen van de begroting 2016 mede op basis van een (meerjarige) ‘programmalijn’ in overeenstemming met de 

doorgevoerde organisatiewijziging. 

Besluit tot het aanstellen van een directie assistent die uitvoerende werkzaamheden ten dienste van de pastor‐directeur 

verricht en daarnaast ‘uitvoerend’ zorg draagt voor de personeelsdossiers, PR en communicatie.

Vervolgstappen naar aanleiding van het rapport Positionering Stem in de Stad en het KPMG-Plexus advies Door(braak).

Op woensdag 25 november 2015 is onze vroegere adjunct‐directeur Ans van Keulen overleden. Ans heeft veel betekend voor 

gemeenschappen rondom kwetsbare groepen mensen. Bij Stem in de Stad heeft zij gewerkt van 2007 tot 2013. Zij heeft nog 

altijd een grote plek in de harten van vele betrokkenen bij Stem in de Stad. Haar nagedachtenis zij ons tot zegen.

Halfjaarlijks overleg met het moderamen van de Protestantse Gemeente Haarlem. Daarnaast is ook overleg gevoerd met 

het moderamen van de diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem.

Besluit tot het doorvoeren van een organisatiewijziging in 4 sectoren zonder personele consequenties. Het oude schema 

met ‘afdelingen’ wordt verlaten. De programmalijnen worden gebundeld tot drie inhoudelijke clusters Ontmoeten, Helpen 

en Activeren, Inspireren en een cluster Organiseren. In deze laatste zijn de ondersteunende en organisatorische 

werkzaamheden gebundeld: leiding, HRM, PR, financiën, secretariaat, facilitair. 
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Jaarrekening 2015

Jaarstukken 2015  

vastgesteld 16 maart 2016 10



Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

€ € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 14.125 19.411

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Debiteuren (w.o. toegezegde bedragen) 33.689 103.341

Overige vorderingen en overlopende activa 7.652 3.706

Waarborgsommen 0 384

Vooruitbetaalde posten 2.880 14.255

44.221 121.686

Liquide middelen 261.688 248.913

Som der vlottende activa 305.909 370.599

Totaal 320.034 390.010

31-12-2015 31-12-2014
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA

€ € € €

RESERVES

Algemene reserve 11.039 9.676

Continuïteitsreserve 150.000 150.000

Reserve eigen risico ziekteverzuim 40.000 40.000

Bestemmingreserves 15.000 35.000

216.039 234.676

VOORZIENINGEN

Voorziening onderhoudskosten 25.000 25.000

Voorziening aanpassing gebouw 1.166 20.000

26.166 45.000

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen 24.469 22.926

Overige schulden en overlopende passiva 53.360 87.408

77.829 110.334

Totaal 320.034 390.010

31-12-2015 31-12-2014

Jaarstukken 2015  

vastgesteld 16 maart 2016 12



Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

werkelijk begroting werkelijk begroting

2015 2015 2014 2014

€ € € €

BATEN

Hoofdparticipanten 162.544 185.800 192.812 183.800

Kerken in Haarlem e.o. 16.271 19.900 38.332 23.750

Lokale diaconiën 32.650 25.650 47.600 38.950

Lokale Parochiële Charitatieve Instellingen 10.300 8.750 13.660 8.750

Orden en congregaties 26.300 25.000 26.450 p.m.

Lokale overheid 90.033 64.900 72.619 17.450

Fondsen en subsidiënten Haarlem e.o. 80.604 17.700 75.600 44.200

Fondsen en subsidiënten buiten Haarlem 165.349 105.000 162.150 96.500

Diverse en persoonlijke giften 74.646 40.500 79.517 36.000

Bijzondere baten 59.352 55.200 47.216 48.180

Financiële baten 1.991 2.000 1.673 2.000

Nog te werven baten 0 240.000 0 195.000

totaal baten 720.040 790.400 757.629 694.580

LASTEN

Personeelskosten 430.911 444.400 334.116 375.450

Vrijwilligerskosten 21.042 22.250 15.585 25.750

Specifieke kosten 75.037 77.000 75.504 78.100

Huisvestingskosten 130.949 140.800 142.386 124.900

Algemene kosten 65.452 97.450 91.815 76.900

Afschrijvingen 5.286 8.500 4.352 5.250

totaal exploitatiekosten 728.677 790.400 663.758 686.350

BRUTO EXPLOITATIERESULTAAT -8.637 0 93.871 8.230

BATEN & LASTEN VOORGAANDE JAREN,

per saldo 0 0 2.445 0

RESULTAAT -8.637 0 96.316 8.230

Mutaties bestemmingsreserves, per saldo 10.000 0 -35.000 0

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 1.363 0 61.316 8.230

TOEVOEGING AAN CONTINUÏTEITSRESERVE 0 0 11.640 8.230

TOEVOEGING AAN RESERVE EIGEN RISICO ZIEKTEVERZUIM 0 0 40.000 0

EINDSALDO, TOEVOEGING AAN ALGEMENE RESERVE 1.363 0 9.676 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 2014:

Aanschafwaarde 37.872 37.872

Cumulatieve afschrijving -18.461 -18.461

Boekwaarde 19.411 19.411

Mutatie in de boekwaarde 2015:

Investeringen 0 0

Afschrijvingen 5.286 5.286

Stand per 31 december 2015:

Aanschafwaarde 37.872 37.872

Cumulatieve afschrijving -23.747 -23.747

Boekwaarde 14.125 14.125

(In bijlage 4 is een specificatie van de investeringen 2015 opgenomen)

Vorderingen

Ultimo 2015 (en 2014) hoefde geen voorziening dubieuze debiteuren getroffen te worden.

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

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Debiteuren (w.o. toegezegde bedragen)

Incassorun 100 0

Konfederatie Nederlandse Religieuzen (PIN) 10.000 15.000

Oranjefonds 5.000 25.200

Ziekenverpleging Doopsgezinde Gemeente 2.528 3.000

Stichting RCOAK 6.000 0

Fonds 21 2.875 0

Vincentius inzake brievenbus 4.313 0

Geef Gratis dec 1.097 0

Diverse collecten 1.776 0

Kerkrentmeesters van  de PGH 0 2.791

Gemeente Haarlem 0 15.000

Spaarnefonds PGH 0 12.200

Waalse Kerk 0 150

NN-001 0 30.000

33.689 103.341

Overige vorderingen en overlopende activa

Te ontvangen rente 1.987 1.619

Spaarnezicht factuur dec 1.662 1.662

Overige, facturen aan derden eetvoorziening 2015-29 / 33 / 34 3.504 0

Nisbets (2x bet in 2015) 241 0

Nuon afrek Z15 258 0

Huuropbrengst overig 0 175

Notarissenactie 0 250

7.652 3.706

Waarborgsommen

Betaalde borg Bosmanstraat 25 0 384

0 384
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Vooruitbetaalde posten € €

Algemene kosten 2.880 3.406

Huurkosten 0 10.849

2.880 14.255

Totaal vorderingen 44.221 121.686

Liquide middelen

De specificatie van de post liquide middelen ultimo de boekjaren luidt als volgt: 31-12-2015 31-12-2014

€ €

ABN-Amro 45.88.65.710 27 -21

ABN-Amro 45.34.09.784 deposito 1.032 1.027

ING 2829240 9.033 10.323

ING 2829240, zakelijke bonusspaarrekening 0 146.541

ING 2829240, zakelijke vermogensspaarrekening 247.370 89.210

ING 6687889 1.851 0

Kas secretariaat 1.348 1.287

Kas asielzoekers & wereldhuis 392 153

Kas diaconaal werk 251 18

Kas aanloopcentrum 49 62

Kas straatpastoraat 79 99

Kas schuldhulpmaatjes 106 214

150 0

Totaal liquide middelen 261.688 248.913

Algemene reserve

31-12-2015 31-12-2014

De algemene reserve vertoonde het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 9.676 0

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 1.363 9.676

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 11.039 9.676

Continuïteitsreserve

31-12-2015 31-12-2014

De continuïteitsreserve vertoonde het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 150.000 138.360

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 0 11.640

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 150.000 150.000

Reserve eigen risico ziekteverzuim

31-12-2015 31-12-2014

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

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 40.000 0

Toevoeging uit resultaat gewone bedrijfsvoering 0 40.000

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 40.000 40.000

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 ziektejaar is in 2015 wel een 

verzekering afgesloten.

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. 
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Bestemmingsreserves

31-12-2015 31-12-2014

De bestemmingsreserves vertoonden het volgende verloop: € €

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 35.000 0

Giften voor speciale projecten 0 35.000

Overboeking naar voorziening aanpassing gebouw -10.000 0

Besteding in 2015 t.b.v. SHM-Jongeren -25.000 0

Toevoeging voor publiekscampagne 2016 15.000 0

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 15.000 35.000

Voorzieningen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Voorziening onderhoudskosten

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 25.000 25.000

Dotatie voorziening 0 0

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 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.

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Voorziening aanpassing gebouw

Saldo per: 01 januari 2015 | 01 januari 2014 20.000 0

Dotatie ten laste van bestemmingsreserve 10.000 0

Dotatie ten laste van exploitatie 0 20.000

Bestedingen in boekjaar -28.834 0

Saldo per: 31 december 2015 | 31 december 2014 1.166 20.000

In bijlage 4 is een specificatie van de investeringen 2015 opgenomen.

Kortlopende schulden:

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

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing en sociale lasten 20.825 18.419

Bedrijfspensioenfonds 3.644 4.507

24.469 22.926

De bestemmingsreserves 2014 zijn gevormd uit giften die voor speciale programma's ontvangen zijn (Schuldhulpmaatjes- 

jongeren, onderzoek restaurantformule en nieuwe wereldkeuken). Schuldhulpmaatjes-jong is in 2015 daadwerkelijk van start 

gegaan. In overleg met de subsidiegever is het gereserveerde bedrag voor onderzoek restaurantformule in 2015 besteed voor 

aanpassingen aan het gebouw (zie onderstaand "voorziening aanpassing gebouw). 

In 2015 is een nieuwe bestemmingsreserve van €15.000 gevormd ten behoeve van publiekscampagnes. In de begroting was 

voorzien dat deze in 2015 van start zou gaan, maar de uitvoering is verschoven naar 2016.

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

gebouw (rokersruimte en herinrichting spreekkamers). In 2015 is een bedrag van €10.000 aan de voorziening toegevoegd 

vanuit de bestemmingsreserve die oorspronkelijk bedoeld was voor een onderzoek restaurantformule en Nieuwe 

Wereldkeuken.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen lonen/vakantiegelden 13.027 9.681

Derdengelden in bewaring 6.460 2.460

Overige nog te betalen derdengelden 2.216 1.104

Overige nog te betalen kosten 17.188 46.163

Vooruitontvangen bijdragen 12.500 28.000

Nog te betalen nettoloon 1.969 0

53.360 87.408

totaal kortlopende schulden 77.829 110.334

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 1 januari 2012, respectievelijk vanaf 1 juli 2013. Hierna wordt de huurtermijn telkens met 5 jaar 

verlengd tenzij de huur door een van de partijen wordt opgezegd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn van 1 jaar.

Verder huurt de stichting een pand als verblijfhuis voor tijdelijke opvang van vluchtelingen. De opzegtermijn voor dit pand 

bedraagt een maand.
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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

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Personeelskosten

Lonen en salarissen 328.119 307.400 247.344 257.300

Loonsubsidies -583 -600 -3.500 -3.500

Sociale lasten (incl. vergoeding zorgverzekeringswet) 46.942 46.900 38.608 38.250

Premie ziektewetverzekering 1.921 19.600 0 30.400

Uitkering ziekengeld 0 0 -1.495 0

Pensioenpremies 28.954 33.000 25.713 28.100

405.353 406.300 306.670 350.550

Overige personeelskosten:

Scholing en intervisie 5.593 11.800 3.797 9.700

Vergoeding woon- werkverkeer 6.342 4.900 5.332 4.100

Kosten Arbodienst 1.262 0 0 1.100

Personeel niet in loondienst 0 12.000 0 0

Gedetacheerd personeel 8.400 8.400 8.800 8.800

Overige kosten (werving, vergoedingen, etc) 3.961 1.000 9.517 1.200

25.558 38.100 27.446 24.900

430.911 444.400 334.116 375.450

Vrijwilligerskosten

Inzet vrijwilligers  * 673.000 0 632.500 0

Bijdrage vrijwilligers  * -673.000 0 -632.500 0

Vrijwilligersfeest 2.929 2.000 2.863 2.000

Scholing 9.558 13.000 8.493 18.000

Overige kosten 5.555 4.000 4.229 5.750

Kosten landelijk netwerk SHM 3.000 3.250 0 0

21.042 22.250 15.585 25.750

Specifieke kosten

Leefgeld 3.090 6.500 5.433 8.400

Acute financiële hulp 4.144 1.000 1.441 2.000

Levensmiddelen en maaltijden ** 37.333 58.000 57.935 48.700

Overige specifieke kosten *** 22.615 4.000 4.179 12.000

Juridische, reis-, sport- en schoolkosten 5.327 3.500 3.322 3.000

Medische kosten 2.528 4.000 3.194 4.000

75.037 77.000 75.504 78.100

  ** In 2014 en in begroting 2015 inclusief de kosten van de externe kok. De kok is met ingang van 2015 in dienst getreden van Stem in de 

Stad en zijn kosten zijn per 2015 begrepen in de personeelslasten.

  *** In 2014 en in begroting 2015 werd deze post grotendeels verantwoord onder 'overige algemene kosten', zie volgende pagina.

Bijlage 1 bevat een specificatie van de baten 2015 en 2014.

  * Inzet vrijwilligers in 2015: 265 personen, gemiddeld 4 uur per week. Dit komt neer op 26,5 fte.Uitgaande van het minimumloon van  

€ 25.400 per fte zouden de werkgeverslasten € 673.000 bedragen.

Per 31 december 2015 waren 11 personeelsleden in dienst (gemiddelde bezetting over het hele jaar 6,84 fte). In bijlage 2 is de 

personeelsbezetting 2015 uitgesplitst naar afdelingen.

Per 31 december 2014 waren 10 personeelsleden in dienst (5,20 fte). 

In bijlage 3 is een specificatie per afdeling opgenomen van de kosten en baten 2015.
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Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

werkelijk begroting werkelijk begroting

2015 2015 2014 2014

€ € € €

Huisvestingskosten *

Huren 73.910 82.800 73.969 77.600

Heffingen en belasting 1.896 2.500 1.793 3.000

Schoonmaakkosten 20.944 19.000 19.473 17.700

Water- en energiekosten 22.743 27.500 22.867 23.100

Overige huisvestingskosten 11.456 9.000 4.284 3.500

Dotatie voorziening aanpassingen gebouw 0 0 20.000 0

130.949 140.800 142.386 124.900

Algemene kosten

Kantoorbenodigdheden 3.610 3.500 3.794 4.000

Porti- en verzendkosten 845 1.500 1.534 1.000

Telefoon- en internetkosten 6.135 8.000 7.873 9.000

Softwarekosten 1.225 1.700 3.344 1.300

PR- en wervingskosten (incl. nieuwsbrief) ** 5.088 27.000 24.023 22.000

Websitekosten 5.248 5.000 14.883 5.000

Representatiekosten 0 1.000 0 1.000

Reis- en verblijfkosten 274 500 295 500

Abonnementen en contributies 85 100 98 300

Advieskosten 1.951 0 0 0

Administratie- en salariskosten 23.915 26.000 18.254 17.000

Accountantskosten 4.682 4.700 4.571 4.600

Assurantiekosten 2.865 2.000 1.888 2.000

Kleine aanschaffingen 4.396 2.000 3.931 2.500

Onderhoud en kleinmateriaal 2.838 1.000 1.888 1.000

Bank- en girokosten 588 500 471 500

Attenties gasten 0 1.000 0 1.000

Overige algemene kosten *** 1.707 11.950 4.968 4.200

65.452 97.450 91.815 76.900

Baten & Lasten voorgaande jaren per saldo

Afboeking niet ontvangen baten vorig boekjaar 0 0 -1.519 0

Correctie energienota Vincentius voorgaande jaren 0 0 3.964 0

0 0 2.445 0

Bestuur Stichting Stem in de Stad

Haarlem, 16 maart 2016

  *** Met ingang van 2015 grotendeels verantwoord onder 'overige specifieke kosten,' zie vorige pagina.

Voorzitter                                                           Penningmeester

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

  * In de begroting 2015 inclusief €10.000,- voor een verblijfhuis voor vrouwen. Dit programma is (nog) niet geëffectueerd 

vanwege onduidelijkheid over de 'bed, bad & brood' regeling van de gemeente Haarlem. 

  ** In begroting 2015 inclusief €20.000 voor het project 'publiekscampagnes', dit project wordt pas in 2016 uitgevoerd.

Jaarstukken 2015  

vastgesteld 16 maart 2016 20



Stichting "Stem in de Stad" Haarlem

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 2015

Besteding bestemmingsreserve 2014 voor SHM-Jongeren -25.000

Toevoeging aan bestemmingsreserve publiekscampagnes 15.000

Toevoeging aan algemene reserve 1.363

-8.637

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

in de jaarrekening 2015 van de stichting.

De stichting heeft over het boekjaar 2015 een negatief resultaat behaald van € 8.637.
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Controleverklaring
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