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Aanleiding voor oprichting, doel van de stichting.
Aanleiding voor oprichting
De aanleiding voor oprichting is het bevorderen van het welzijn van de mensen op straat in Nijmegen.
Inmiddels bestaat de stichting ruim 15 jaar, waarin het qua aantal vrijwilligers en frequentie op straat
een blijvende groei heeft doorgemaakt.
De vraag van de Nijmeegse dak- en thuislozen is onverminderd groot geworden, waardoor we van de
zondagochtend uiteindelijk zijn doorgegroeid naar vier avonden per week. In de huidige situatie
ontvangen wij per avond tussen de 15 en 25 dak- en thuislozen.

Doelstellingen
-

Het verbeteren van het welzijn van mensen van de straat (zoals daklozen, ex-psychiatrische
patiënten en verslaafden) in Nijmegen, met inachtneming van het feit dat steeds zijzelf
aangeven wat zij voor hun eigen leven van belang vinden;
Het betrekken van (ex-)daklozen en (ex-)verslaafden in beleidsbepaling en praktische
uitvoering van het werk;
Het behartigen van de belangen van mensen van de straat naar de Gemeente Nijmegen en
Gemeentelijke instellingen toe.

Activiteiten om doel te bereiken
- Vier avonden per week draaien we het maaltijdproject. Dit houdt in dat we tussen 19.00 en 20.00 op
onze vaste stek in het centrum van Nijmegen een warme maaltijd, shag, koffie en thee, warme
kleding en een lunchpakket voor de volgende dag uitdelen.
- Naast eten en drinken bieden de vrijwilligers een luisterend oor en is het een ontmoetingsplek voor
de dak- en thuislozen.

De doelgroep waarvoor we ons inzetten
De meeste van onze gasten behoren tot de ‘onderkant’ van de Nijmeegse daklozengemeenschap.
Het zijn vaak niet de mensen die een min of meer gereguleerd daklozenbestaan leiden met een
(semi-) vaste plek in instellingen voor nachtopvang, maar het zijn zij die echt op straat leven. Deze
groep bestaat voor het overgrote deel uit mannen tussen de 25 en de 55 jaar oud. Het merendeel van
hen heeft te kampen met ernstige vormen van verslaving aan alcohol, harddrugs of medicijnen.
Per keer komen er zo’n vijftien tot vijfentwintig mensen. Sommige van hen komen elke keer, anderen
zien we maar af en toe. De totale groep waar we contact mee hebben bestaat ongeveer uit honderd
personen. Ongeveer 90 % van hen behoort tot de primaire doelgroep van dak- en thuislozen. Het
aantal gasten neemt nog steeds toe.

Geldwerving, vermogensbeheer en bestemming uitgaven
Bij ons staan de belangen van dak- en thuislozen centraal. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met zaken als duurzaamheid en gelijkwaardigheid tussen mensen. Wij respecteren ieders
overtuigingen en ieders culturele, etnische en religieuze achtergrond.
Het geld dat wij ontvangen uit subsidies en giften komt optimaal ten goede aan het directe werk met
de daklozen. Dit betekent dat “overheadkosten” (kosten van werving, administratie, etc.) tot een
minimum beperkt worden en geen enkele vrijwilliger betaald krijgt voor zijn werk. Ook onze
bestuurders krijgen geen salaris.
Binnen de werkgroep wordt geprobeerd zo veel mogelijk op een duurzame, dat wil zeggen op een
mens-, dier- en milieuvriendelijke wijze te werk te gaan.
Concrete voorbeelden:
- Ieder van de vrijwilligers probeert zo veel mogelijk het eigen “netwerk” in te zetten om tot
kostenbesparing te komen. Denk hierbij aan telefoon-, e-mail-, website-, print-, kopieer- en
portokosten: deze kosten worden niet gedeclareerd en worden dus betaald door onze vrijwilligers zelf.
- Onze ingrediënten worden voor het grootste deel bij goedkope winkels als Aldi en Basismarkt
gekocht. Veel van onze koks investeren naast hun tijd en energie ook financieel, door de kosten voor
de maaltijd die zij bereiden (voor 15 – 20 mensen) deels of zelfs volledig zelf te dragen.
- Er wordt naar gestreefd de noodzakelijke aanschaffen zo veel mogelijk tweedehands te doen. Denk
aan de aanschaf van pannen en keukengerei ten behoeve van het soepproject, en archiefmappen
voor de vrijwilligers. Dit alles schaffen wij zo veel mogelijk aan bij de kringloopwinkel.
- Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van een fietskarretje als vervoermiddel.
- Voor het serveren van de maaltijden wordt in principe volledig gebruik gemaakt van herbruikbare
materialen. Denk aan hard-plastic en en ijzeren bekers, kommen en bestek. Daarnaast wordt ervoor
gezorgd dat de omgeving bij vertrek altijd schoon achtergelaten wordt. Eventueel zwerfvuil ruimen we
op.
- Naast de herkomst van de producten, moet ook de keuze voor het assortiment voor een deel een
compromis zijn. Sommige medewerkers zijn vegetariërs, of eten op ideologische gronden geen
varkensvlees. Wij kiezen er echter bewust voor zowel vegetarische als niet-vegetarische gerechten
aan te bieden. Dit doen we omdat een van onze doelstellingen bestaat in het serieus nemen van de
mensen met en voor wie wij werken. Het idee van gelijkwaardigheid en openheid betekent dat de
keuze om vegetarisch te eten bij de gasten zelf ligt; zij hebben al vaak genoeg met betuttelende en
bevoogdende instanties van doen.
De penningmeester heeft het vermogen in beheer en wordt jaarlijks door de kascommissie
gecontroleerd.
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Beloningsbeleid
Al onze vrijwilligers en bestuurders werken 100% vrijwillig, zonder enige vorm van beloning.
Handelingsbevoegdheden penningmeester
- De penningmeester heeft een overzicht van de lopende rekening en communiceert dit met het
bestuur.
- De penningmeester beslist in samenwerking met het bestuur over grotere uitgaven en geeft advies
over eventuele gevolgen voor de kas.
- De penningmeester betaald de declaraties uit, gedaan door vrijwilligers, mits deze ten behoeve van
de stichting zijn.

- De penningmeester heeft de betaalpas in beheer, maar heeft de bevoegdheid om deze uit te
besteden aan Kees van de Wiel, algemeen bestuurslid belast met voorraad en logistiek. Kees van de
Wiel heeft geen overzicht op de rekening, die verantwoordelijkheid ligt alleen bij de penningmeester.
Raad van toezicht
Er is geen Raad van Toezicht. Een kascommissie, die de penningmeester controleert op de
inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar, is er wel. Per jaar wordt tijdens de algemene
vergadering waar alle vrijwilligers en bestuursleden samenkomen besloten wie er in de kascommissie
komen. De kascommissie bestaat altijd uit twee personen.
Financiële gegevens
Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven. De stichting kent inkomsten uit vaste posten
van donateurs en inkomsten van giften en georganiseerde activiteiten van externe partijen die de
opbrengst doneren. De lasten, met name maaltijdproject, wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld
afhankelijk van de baten. De prognose is dat er een groter bedrag beschikbaar gemaakt kan worden
voor de maaltijdprojecten. Om dit te bereiken hebben we sinds begin 2018 een bestuurslid voor
publieke relaties aangenomen om extra inkomsten te genereren. Verder zetten we ons in om subsidie
te realiseren.
Balans: Staat van bezittingen en schulden per 31-12-2016
Activa
ING-Bank
ASN-Bank
Kruisposten
Totaal activa

2016
€ 545,59
€ 18.227,36
€ 1.500,00
€ 20.272,95

2015
€ 1.776,02
€ 10.312,85
€ 0,00
€ 12.088,87

2016
€ 8.374,31
€ 853,26
€ 1.819,20
€ 125,72
€ 792,00
€ 55,20
€ 420,58
€ 12.440,27
€ 8.951,80
€ 21.392,07

2015
€ 7.595,77
€ 1.157,09
€ 0,00
€ 272,59
€ 792,00
€ 49,00
€ 276,80
€ 10.143,25
€ 3.756,82
€ 13.900,07

Passiva
Vermogen
Reserve project
Crediteuren
Totaal Passiva

2016
€ 11.248,67
€ 9.000,00
€ 0,00
€ 20.248,67

2015
€ 2.296,87
€ 9.000,00
€ 792,00
€ 12.088,87

Subsidie
Giften
Haringparty
Donateurs
Rente

2016
€ 0,00
€ 645,00
€ 8.325,00
€ 12.455,47
-€ 33,40

2015
€ 4.000,00
€ 3.729,75
€ 0,00
€ 6.108,00
€ 62,32

Totaal

€ 21.392,07

€ 13.900,07

Exploitatierekening 2016
Lasten
Maaltijdproject
Inventaris
Haringparty
Bestuurskosten
Huur
Vrijwilligers onkosten
Sinterklaasviering
Totaal
Exploitatiesaldo
Totaal

Baten

