Stichting Straatmensen voor
Straatmensen bedankt: alle
VRIJWILLIGERS die zich elke
keer weer inspannen om een
lekkere maaltijd te koken,
kleding in te zamelen of het
eten 3x per week uitdelen,
alle DONATEURS die het
financieel mogelijk maken om
met ons werk door te gaan, de
GEMEENTE NIJMEGEN voor
het beschikbaar stellen van
de uitdeellocatie, de GROTE
BROEK voor de opslagruimte
die wij in hun pand mogen
gebruiken en verder
IEDEREEN die de
straatmensen in Nijmegen
een warm hart toedragen.

JAARVERSLAG STICHTING
STRAATMENSEN VOOR
STRAATMENSEN

2012
De werkzaamheden van onze stichting Straatmensen voor Straatmensen
richten zich in 2012 met name weer op het maaltijdproject. Onze 25
vrijwilligers zorgden voor een laagdrempelige voorziening waar mensen
kunnen samenkomen voor een gratis maaltijd, een kop soep, een
lunchpakket, een gebakken eitje op de zondag , kleding dekens en een
luisterend oor. Het maaltijdproject is nog steeds de belangrijkste activiteit
van onze stichting om ons hoofddoel te bereiken: het verhogen van de
leefbaarheid van de mensen die op straat leven. Via dit jaarverslag
beschrijven we onze activiteiten en geven we inzicht in onze financiën.
In dit verslag verder aandacht voor de 24 uur Nijmeegse Geschiedenis met als
thema ‘Arm & Rijk’ waar we als stichting aan mee mochten werken. Door
middel van het deelnemen aan deze dag willen we proberen de beeldvorming
over dak- en thuislozen te beïnvloeden. Dit is de tweede doelstelling van onze
stichting.

Colofon:
Stichting Straatmensen
voor Straatmensen
Postadres: Postbus 273
6500 AG Nijmegen
Website:
www.straatmensen.nl
E-mail:
straatmensen@hotmail.com
ASN-bankrekening: 89.85.23.729
Straatmensen voor straatmensen
bestaat uit:
Het bestuur:
Paul Oosterhoff (voorzitter)
Freek Stok (secretaris)
Marc Haasjes (penningmeester)
Kees van de Wiel (inkoop)
De (5) dagcoördinatoren
De (7) koks
De (15) vrijwilligers op straat

Bestuur Stichting Straatmensen voor Straatmensen

Financieel jaarverslag 2012
Balans: Staat van bezittingen en schulden per 31-12-2012
Activa
Girorekening
ASN-Bank
Kruisposten
Totaal activa

2011
€ 1.620,74
€ 10.325,37
€ 0,00
€ 11.946,11

2012
€ 712,44
€ 5.864,79
€ 2.000,00
€ 8.577,23

Passiva
Vermogen
Reserve project
Crediteuren
Totaal Passiva

2011
€ 5.440,70
€ 6.400,00
€ 105,41
€ 11.946,11

2012
€ 1.965,41
€ 6.400,00
€ 211,82
€ 8.577,23

2011
€ 0,00
€ 1.966,00
€ 1.405,30
€ 207,03

2012
€ 0,00
€ 2.265,41
€ 1.143,00
€ 264,57

€ 3.578,33

€ 3.672,98

Exploitatierekening 2012
Lasten

Het project Koken voor
Straatmensen - daar loop je
toevallig tegen aan.
Ik eet graag, ik kook graag, en ik
praat veel over koken en eten. In
zo’n gesprek vertelde een kennis
dat hij kok was voor de
straatmensen; vanuit de kerk
betrokken geraakt. ‘Kijk maar eens
op hun website. Het is wel wat voor
jou’.
Hij had gelijk. Ik houd wel van dat
soort zelf-organisaties: mensen die
initiatieven nemen om een
probleem op te lossen. Het is een
zinnig project om voor mensen, die
om de een of andere reden niet
thuis kunnen gaan eten, een keer
per maand een maaltijd te bereiden.
De eerste keren is het heel
spannend . Wat zal ik koken?
Hoeveel wortel/prei/erwten/gehakt
heb ik nodig? Hoe laat moet ik
beginnen met groenten snijden?
Alles moet bij elkaar in één pan, en
lekker smaken. Lukt het om rond
18.30 uur het eten gaar en gloeiend
heet in de voorverwarmde gamel te
scheppen?
Elke keer eet ik na het wegbrengen
mijn eigen ‘Straatmensen-voorStraatmensen-maaltijd’ en vraag me
dan af: ‘Hoe zou het zijn om dit op
straat te eten?’
Kok Agnes

Maaltijdproject
Inventaris
Voorlichting
Bestuurskosten
Huur
Vrijwilligers onkosten
Sinterklaasviering
Totaal
Exploitatietekort
Totaal

Baten
2011
€ 3.563,53
€ 266,47
€ 46,41
€ 195,13
€ 864,00
€ 138,05
€ 375,65
€ 5.449,24
-€ 1.870,91
€ 3.578,33

2012
€ 5.192,43
€ 146,38
€ 129,90
€ 170,76
€ 864,00
€ 99,60
€ 545,20
€ 7.148,27
-€ 3.475,29
€ 3.672,98

Subsidie
Giften
Donateurs
Rente

Totaal

Helaas is het ook in 2012 niet gelukt om het jaar positief af te sluiten.
Het exploitatietekort van € 3.475 is aan het vermogen onttrokken. Een
belangrijke reden voor dit tekort zijn de toegenomen lasten voor het
maaltijdproject. Dit heeft alles te maken met de extra avond die we zijn
gaan draaien op de maandag. De andere kosten lopen goed in de pas met
het jaar 2011 en blijven bescheiden. Enige financiële uitbundigheid vindt
plaats bij de Sinterklaasviering, waarbij alle bezoekers een leuk, warm en
smakelijk cadeautje krijgen aangeboden.
De inkomsten nemen af gedurende de afgelopen jaren. In 2013 zullen we
weer fondsen aanschrijven om te proberen het vermogen aan te vullen,
zodat de financiën geen knelpunt hoeven te zijn voor het in stand ouden
van het maaltijdproject. Om dit project ook meer structureel te kunnen
bekostigen zullen we ons ook richten op het vinden van donateurs die
maandelijks een vaste bijdrage willen geven.
Spontaan ontvangt onze stichting verschillende giften. Belangrijk is
hierbij te noemen de inspanning van verschillende vrijwilligers van de
Antonius van Paduaparochie en de Maranathakerk uit Nijmegen die
erwtensoep verkopen tijdens de 7-heuvelenloop. In 2012 mochten we van
hen een bedrag van € 1.200 ontvangen. Een fantastische opsteker voor
ons werk.

