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Aan het bestuur van
Stichting Sant'Egidio Nederland
Waterlooplein 205
í011 PG Amsterdam

Kenmerk Behandeld door

MS

Datum

30 juni 2020257363 I 4005212

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 20'19 met betrekking tot uw stichting.

í OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 426.629 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 2.555,
samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van
baten lasten over 2019 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiêle verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons venvacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve venverking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onzewerkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wíj door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sant'Egidio
Nederland.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de tekst in de grondslagen van waardering van de jaarrekening, waarin
uiteengezet is dat de onderneming in 2020 te kampen heeft met negatieve gevolgen van het Coronavirus.
Deze situatie samen met andere maatregelen genoemd in de betreffende paragraaf, duiden op het bestaan
van een onzekerheid van materieel belang, op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen bestaan over de
continuileitsveronderstelling van de onderneming. Desondanks zijn wij met u nog steeds van mening dat de
jaarrekening in uw situatie op grond van de verslaggevingsregels opgemaakt kan worden op grond van de
continuileitsveronderstell ing.
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3 ALGEMEEN

3.1 Gebeurtenissen na balansdatum

De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 202O heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als
gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum
en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 venverkt.
Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis is de venvachting dat het resultaat over 2020
negatief zal worden beïnvloed. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het
coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario's in
kaart te brengen. Als gevolg is de verwachte financiële impact van de uitbraak van het coronavirus op onze
activiteiten nog niet duidelijk.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wijgaarne bereid

Hoogachtend,
Crowe Foederer B.V

tJ'/ó

Drs. J.M. Stas RA
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Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

BESTUURSVERSLAG OVER 201 9

Algemeen

De Stichting Sant'Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997, is actief in verschillende Nederlandse
steden, o.a. in Amsterdam, Roosendaal en Utrecht. Overal waar de stichting aanwezig is wordt ernaar
gestreefd dat de aanwezigheid in de stad zoweleen spirituele (gebed en eucharistie)als diaconale (werken
voor de armen) dimensie krijgt.
De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting Sant' Egidio
Apeldoorn.

Statutaire naam

Stichting Sant'Egidio Nederland

RSIN Nummer en KVK Nummer

RSIN nummer:
80658941 3
KVK nummer:
20087492

Adresgegevens (posÍ en bezoek):

Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
Tel:020 -233 1522
www.santegidio.nl

Missie, visie en beleid

De stichting heeft als doel: de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal,
humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest
van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap
van Sant'Egidio (Comunità di Sant'Egidio)wordt beleefd.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Nederland uitbreiden door groei te bevorderen van de
activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van
het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

S ame n ste I I i ng be stu u r :

Bestuursleden vanaf 1 juni 2018:

Hilde Jozefa Francisca Kieboom
Claudio Mario Betti
Colmcille Maria Patrick Dekker
Olivier John Marie Lins
Henderikus Theodorus Maria Pieper

Voorzitter
Lid
Penningmeester
Secretaris
Lid

Samenstell ingsverklaring afgegeven 5



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant'Egidio Nederland is het samengaan van gebed en inzet,
en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van
Sant'Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam,
naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren in Amsterdam en Utrecht, opvang en taalschool voor
migranten en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken.

Belangrijkste activiteiten in 201 9

Kinderen en jongeren
ln Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De School van Vrede wordt
volledig gedragen door de jongeren. ln 2019 heeft de School van Vrede tijdelijk stilgelegen wegens een te kort
aan vrijwilligers. Een aantal keer in het jaar zijn de families wel bezocht om de vriendschap met de tien
betrokken kinderen te onderhouden. De venruachting is dat in 2O2O een herstart kan worden gemaakt. Er wordt
huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. Zijwerden begeleid door 5 jongeren. ln het
kringgesprek wordt gesproken over thema's als vreedzaam samenleven, wereldvrede, oog hebben voor
hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu. Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door
huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap.

ln 2019 is een nieuwe School van Vrede van start gegaan in Deventer, in een mooi lokaal met sportterein in
een minder kansrijke buurt, financieel gesteund door plaatselijke bedrijven.
Wekelijk komen zo'n 12 kinderen. Er wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. Zij
werden begeleid door 5 jongeren. ln het kringgesprek wordt gesproken over thema's als vreedzaam
samenleven, wereldvrede, oog hebben voor hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu. Doel: kinderen uit
kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten
en vriendschap.

Sinds 2017 is de jongerenbeweging van Sant'Egidio Youth for Peace ook actief in Nederland. Enkele keren per
jaar worden activiteiten georganiseerd met jongeren tussen 15 en 25 jaar. Een keer per jaar is er een grote
Europese bijeenkomst. ln 2019 kwam een duizendtaljongeren uit heel Europa, waaronder 20 uit Nederland, bij
elkaar in Krakau en Auschwitz, waat zij met elkaar spraken over de bijdrage die jongeren kunnen leveren aan
de toekomst van Europa en vrede onder het thema No Memory No Future. De volgende Europese
Jongerenontmoeting zal plaatsvinden in Amstedam.

ln september 2018 zijn de'Friends'opgericht:jongeren van 11 tot 15 jaar die maandelijks bij elkaar komen en
regelmatig iets gezelligs doen met ouderen. Vriendschap tussen jong en oud vergroot de solidariteit en het
begrip tussen de generaties. Het doorbreekt de eenzaamheid van ouderen en de jongeren die naar hun
identiteit zoeken ervaren hoe waardevol zij zijn voor de ouderen.

Ouderen
Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan de ouderen van verschillende woonzorgcentra
in Amsterdam en sinds 2019 ook in Utrecht. ln totaal werden vijftig ouderen regelmatig bezocht en met de
ouderen werd aandacht besteed aan Kerstmis en Pasen door feest, bezoek of een attentie.
Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de ouderen. ln het woonzorgcentrum waar
ouderen worden bezocht, probeert de Gemeenschap eenzaamheid van mensen te verlichten, de bewoners
met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren.

Sam enstellingsverklaring afgegeven -6-



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Daarnaast werden een aantal gezellige middagen georganiseerd voor de kinderen, jongeren en ouderen
samen. Ook fitte ouderen zetten zich in voor dit werk en laten zo zien dat ouderen niet nutteloos zijn, dat
integendeelde tijd van ouderen een grote waarde heeft en een potentieelvan mogelijkheden. ln 20'19 is het
gelukt om vijf bewoners die vanwege kwetsbaarheid en financiële beperkingen nooit op vakantie gaan, mee te
nemen op een vakantie in België.

Daklozen
De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere
warme maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Amsterdam op met broodjes, op
zoek naar wie op straat leven.
De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de
stad verbljven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese)
landen is vrij evenwichtig.
Doel; een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis
maaltijden staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect centraal. Door de vriendschappen die de
mensen van de Gemeenschap door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het
om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin
dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de
vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. ln 2019 zijn bij de Franciscustafel in
Amsterdam samen ongeveer 3400 maaltijden verstrekt en 2000 broodpakketjes.
Daarnaast heeft Sant'Egidio in Amsterdam, Maastricht en Roosendaal voor 350 daklozen, ouderen, kinderen
en migranten mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus.

Migranten
De gemeente Amsterdam bood in 2015 noodopvang aan vluchtelingen. Vrijwilligers van Sant'Egidio hebben
sindsdien met een aantal van hen vriendschap gesloten, onder wie een aaàtat Syrische christenen voor wie het
van groot belang is om opgenomen te zijn in een 'familie'van geloofsgenoten en daardoor bemoedigd te
worden. lnmiddels zijn deze vluchtelingen statushouder geworden .2019 werd voor hen gekenmerkt door het
zoeken naar werk of studie om een nieuwe toekomst op te bouwen. Sant'Egidio stond hen ook in dit proces bij.
Allereerst door er te zijn als Gemeenschap die op gezette tijden bijelkaar komt, waar de statushouders
vriendschap en ondersteuning vinden. Daarnaast biedt Sant'Egidio aan migranten en statushouders de
mogelijkheid om zich in te zetten in het restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel, voor
bezoek aan ouderen, ondersteuning van andere vluchtelingen en begeleiding van kinderen.

Sinds eind 2017 bezoekt Sant'Egidio ongedocumenteerden van 'We are here' die van gebouw naar gebouw
trekken op zoek naar onderdak en hopend op een leefbare toekomst. Ze leven veelal in de kou en het donker
wegens gebrek aan voorzieningen.

-7 -Samenstell ingsverklaring afgegeven



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Drie vrijwilligers zoeken hen wekelijks op met verse, warme soep, brood en een luisterend oor. ln 2O1g zijn
zo'n 900 kommen soep uitgedeeld.

Vredeswerk
Voor Sant'Egidio is het samenleven van mensen met een verschillende achtergrond een belangrijk
aandachtspunt.

Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit haar aandacht en concrete hulp voor migranten en
nieuwkomers, brengt Sant'Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en
samenleven. ln die droom van vreedzaam samenleven steekt Sant'Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen
met de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.

Op 1 januari (lnternationale dag van de vrede) is in Apeldoorn de jaarlijkse vredeswandeling gehouden. Ruim
200 joden, moslims, christenen en niet gelovigen liepen met fakkels langs gemeentehuis, synagoge, moskee
en kerk om aan het begin van het nieuwe jaar een gebaar te maken voor de vrede.

Op 8 oktober 2019 organiseerde Sant'Egidio samen met de rechtenfaculteit van de Universiteit van Utrecht
een conferentie tegen de doodstraf met een lezing door de Maleisische advocate Suzana Nodihan Alias. Er
waren ongeveer 60 aanwezigen, veelal studenten. Op 7 november werd samen met de Universiteit van
Amsterdam een lezing georganiseerd van imam Muhammad Ashafa en pastor James Wuye uit Nigeria over
de interreligieuze dialoog en verzoening. Daarbijwaren ongeveer 30 studenten.

(Mozes en Aáron)kerk
De Gemeenschap van Sant'Egidio kreeg in 2014 de Amsterdamse Mozes en Aàronkerk en aanpalend huis tot
haar beschikking. Sant'Egidio kreeg in Amsterdam en daardoor in Nederland een meer 'publiekt gezicht,
waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen.
Sant'Egidio wil deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners aan te
bieden: als plaats van gebed, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats
van verzoening en vrede tussen joden, christenen en moslims.
Alle gemeenschappen in Nederland hebben een vast avondgebed. ln Roosendaal en Bergen op Zoom is dat
maandelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien wekelijks op zondagmiddag
eucharistie gevierd.

Bereikte presÍaÍies met activiteiten tov nagestreefde activiteiten

Sant'Egidio Nederland heeft in 2019 alle activiteiten die in 2018 opgebouwd waren, voortgezet, waarbijde
inzet voor de ouderen en betrokkenheid van de jongeren gegroeid is.

ISam enstellingsverklaring afgegeven



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Bedrijfsvoering

De Stichting Sant'Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in
Amsterdam. Dit pand, samen met ernaast gelegen Mozes en Aàronkerk, werd aan de stichting toevertrouwd
door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de stichting is verantwoordelijk
voor het financieel onderhoud van de gebouwen.

De bemensing van de stichting bestond in 2019 uit ongeveer 160 personen. Dit zijn: twee medewerkers in
loondienst, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. De taken van de medewerkers
in loondienst zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten beheer van panden en
personeel, ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, publiciteit en fondsenwerving. Het
bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de
samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers
zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden van de Stichting Sant'Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen
directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de
Stichting Sant'Egidio Nederland.

Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Sant'Egidio Nederland wordt beloond volgens een individueel
contract dat aansluit bij het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten.

De vrijwilligers van de Stichting Sant'Egidio Nederland ontvangen geen directe financiële beloning, behalve
vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant'Egidio Nederland. De
vrijwilliger die verantwoordelijk is voor gebruik en onderhoud van het orgel en de vrilwittiger àie de boekhouding
verzorgen, ontvangen een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Om de veiligheid van alle betrokkenen, met name van minderjarigen en kwetsbare mensen, te bevorderen,
heeft Stichting Sant'Egidio Nederland in 2017 haar beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag
geÏormaliseerd en uitgewerkt. Op basis van dit beleid is de stichting toegelaten tót Oe regeting vóor gratis
VOG's en er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Toekomstgerichte i nformatie

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten in en vanuit de Mozes en Aáronkerk te verankeren
en uit te bouwen. Tevens wordt de aanwezigheid van Sant'Egidio in de wijken uitgebouwd, waarbij het leggen
van verbindingen tussen generaties en bevolkingsgroepen centraal staat. Dit betèkent werken aan Oe nanO
met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, ondersteuning en
opbouw van Sant'Egidio in andere steden die ook onder de Nederlandse stichting vallen, versteviging van
banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan óen stevige
financiële basis. Het bestuur van de stichting is bezig scenario's te ontwikkelen om de exploitatÍe te verbetèren
en dekkend te krijgen.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

De coronacrisis die het jaar 2020 tekent, onderstreept het belang van het werk van de stichting. Vrijwilligers,
donateurs en fondsen tonen extra inzet voor de mensen die buiten de boot vallen. Tegelijkertijá vergroot de
economische teruggang de uitdaging om de exploitatie van de gebouwen, rond te krijgen.

Samenstellingsverklari ng afgegeven -9-
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Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

1 BALANS PER3l DECEMBER2Ol9
(na winstbestemming)

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwingen

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

(1)

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen
Overlopende activa

(3)

Liquide middelen (4)

31 december 2O19 31 december2018

€

203.714

25.462

44.356

€ € €

(2)

39.166

56.453

69.8í8

203.714

153.097

1.214
76.042

95.619

77.256

64.392

356.811 141.648

Samenstellingsverklaring afgegeven
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31 december2019 31 december2018

€

4.660
60.1s7

€

41.O49

320.763

64.817

6.275
25.777

€

38.494

166.721

32.052

€

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

VOORZIENINGEN

Groot onderhoud gebouwen

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

(5)

(6)

Samenstellingsverklaring afgegeven -11 -
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Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2Ol9

Baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Vrijval lening Sant'Egidio België
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €

330.755 229.243

(e) 287.583 270.895

(12) 40.000

3.172
(13)

(14)
(í5) -617

-41.652
150.000

25
-405

-617 149.620

2.555 107.968

Samenstell ingsverklaring afgegeven -12-



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stÍchting heeft als doel de behoeftigen en noodlijdenden bijte staan op materieel, cultuur, sociaal, humaan
en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van alwat hiermee verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of
aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de
volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant'Egidio (Comunità di Sant'Egidio)
wordt beleefd.
De stichting beoogt het algemeen nut.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Contin u'r'teitsveronderstell ing

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de
continu'iteitsveronderstelling. Hoewel de fínanciële impact van de uitbraak van het coronavirus ten tijde van het
opmaken van de jaarrekening nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is toegelicht onder de
toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wijvan mening dat op basis van de momenteel
beschikbare informatie en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerde
continu'iteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVAEN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een
eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaard igingslasten.

Afschriivinq

Actief

Verbouwingen

Yo

2oo/o

Financiële vaste activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-
courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waaryan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en
verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op
basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorzíening heeft een overwegend langlopend karakter.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste venverking gewaardeerd tegen reële waarde. Korflopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRON VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarop de giften betrekking hebben. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voonvaarden voor het
opnemen van voorzieningen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dal zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zalworden voldaan.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2Oí9

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari2019
Aanschaffingswaarde
Cum ulatieve afschrijvingen en waardeverm inderingen

Mutaties
Afschrijvíngen

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2019

2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidie

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overige vorderingen

Overige vorderingen

Verbouwingen

€

68.515
-29.349

39.166

-13.704

68.515
-43.053

25.462

31-12-2019 31-12-2018

€ €

44.356 56.453
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31-12-2019 31-12-2018

€

201.453

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies
Rente
Vooruitbetaalde kosten

4. Liquide middelen

ING Bank N.V.
Kas

76.017
25

2.261

203.714 76.042

149.211
3.886

60.883
3.509

153.097 64.392
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PASSIVA

5. RESERVES EN FONDSEN

Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestem m ing boekjaar

Stand per 31 december

6. VOORZIENINGEN

Groot onderhoud gebouwen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

41.049 38.494

2019 2018

€ €

38.494
2.555

-69.474
107.968

41.049 38.494

320.763 166.721
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2019 2018

€€

Groot onderhoud ge bouwen

Stand per 1 januari
Dotatie
Onttrekking

Stand per 31 december

166.721
'158.769

-4.727

166.721

320.763 166.721

Vanuit het bisdom wordt geadviseerd een'voorziening'te maken van jaarlijks 0,5% van de verzekerde waarde
en de afschrijving ten koste te laten komen van deze voorziening. Voor de kerk (Waterlooplein 207) zou
jaarlijks een dotatie aan de voorziening van € 65.000 gevormd dienen te worden.
Gezien de financiele situatie is ervoor gekozen om voor de periode 2015-2016 geen voorziening te vormen.
De lasten ten behoeve van de kerk zijn direct ten laste van de staat van baten en lasten gekomen op het
moment dat deze zich voordoen. Directe onderhoudslasten direct gerelateerd aan de kerk waren in 20í 6
€ 8.995 (201 5: € 7.165). Daarnaast zijn er afschrijvingslasten verantwoord die te relateren zijn aan de kerk
voor een bedrag van € 3.500 (2015: € 340).

ln 2017 heeft het bouwbureau van het bisdom een subsidieaanvraag gedaan inzake de Subsidieregeling
instandhouding rijksmonumenten (SlM) bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit
betreft een instandhoudingssubsidie voor een periode van zes jaar. De subsidie is op 29 augustus 2017
toegewezen. Er is een subsidie verleend voor een bedrag van in totaal € 80.647 verdeeld over 6 jaar en
startend in 2018. De helft van de onderhoudskosten worden vergoed door de subsidie. De stichting dient het
onderhoud voor te financieren.
Op basis van een Meerjaren Onderhoudsplan door een gespecialiseerd bureau (Monumentln) wordt met de
eigenaar het gesprek gevoerd over de uit te voeren werkzaamheden. ln 2019 hebben er werkzaamheden
plaats gevonden ter voorbereiding van het groot onderhoud van de kerk.

Aanvullend hierop is er een subsidie aanvraag toegekend door de Provincie Noord-Holland voor een bedrag
van maximaal € 118.769. Ook hier wordt 50% van de subsidiabele kosten vergoed. Zodra er opdracht tot
uitvoering van het groot onderhoud is gegeven kan er een beroep gedaan worden op een voorschot subsidie.
Naar verwachting in het tweede deel van 2O2O zal de uitvoering van het groot onderhoud gestart worden.

Voor het huis van Sant'Egidio (Waterlooplein 205) is in 2019 aan de voorziening groot onderhoud gedoteerd
voor kosten aan de gevel, hiervoor is een bedrag van € 40.000 toegevoegd, de vereniging van eigenaren
(WE) heeft geen middelen om dit onderhoud uit te voeren.

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Belastingen en premies sociale verzekerÍngen

Loonheffing
Pensioenen

3.798
862

3.572
2.703

4.660 6.275
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31-12-2019 31-12-2018

€ €

5.545

Overlopende passiva

Vakantiegeld
Vakantiedagen
Accountantskosten
Nettoloon
Vooruitontvangen bedragen
Diverse reserveringen
Overige overlopende passiva

2.500
29

40.830
1.764
9.489

4.570
3.508
1.500
4.348

1.764
10.087

60.157 25.777
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2Oí9

7. Baten van particulieren

Collecten
Donaties en giften
Giften projecten

L Overige baten

Opbrengst verhuur woonruimte/kantoorruimte
Opbrengst verhuur kerk
ln- en verkoop boeken e.d.

9. Besteed aan de doelstellingen

Overige projectkosten (zie bijlage 1)

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten/kantoorkosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste algemene kosten

Personeelslasten

10.Lonen en salarissen

Bruto lonen
Mutatie vakantiedagenverpl ichting
Mutatie vakantiegeldverplichting

Ontvangen ziekengeldu itkeringen
Doorbelaste personeelslasten

Realisatie
2019

Realisatie
2018

€

4.952
206.766
95.137

€

5.540
145.635
61.584

306.855 212.759

12.458
10.509

933

7.894
8.590

23.900 16.484

84.772
128.297
37.631
5.624
6.336

24.923

85.994
111.762

38.1 16
10.251
6.020

18.752

287.583 270.895

112.987
975

-1.215

98.841
3.508
1.215

112.747
-19.189
-93.558

103.564
-22.491
-81.073
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
11. Sociale lasten

Prem ies sociale verzekeringswetten
Werkgevers lasten pensioenen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen
Doorbelaste afschrijvingen

í 2. Overige bedrijfslasten

Personeelslasten

Reis- en verblijflasten
Reislastenvergoed ingen
Kantinelasten
Overige personeelskosten

Doorbelaste personeelskosten

Huisvestings/asÍen

Gas, water en licht
Gas, water licht kerk
Onderhoud onroerende zaak
Schoonmaakkosten en onderhoud kerk
Gedeeltelijke teruggaaf energiebelasting
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Overige huisvestingslasten

Doorbelaste huisvestingskosten

21.036
9.646

16.489
8.527

Doorbelaste sociale lasten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 2)

30.682
-30.682

25.016
-25.016

13.704
-13.704

13.704
-13.704

1.080
85

2.892

24
630
106

4.914

4.057
-4.057

5.674
-5.674

17.399
10.885
8.723
4.587

-13.538
40.000

9.575

15.776
14.363
13.951
5.288

-14.070

2.808

77.631
-37.631

38.116
-38.í í6

40.000
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Realisatie
2019

Realisatie
2018

€ €
Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden
Onderhoud inventaris
Autom atiseri ngskosten
Telefoon
Porti
Verzekering

Doorbelaste kantoorlasten

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten
Relatiegeschenken
Reis- en verblijflasten
Verteerlasten
ln- en verkoop boeken e.d.

Doorbelaste verkooplasten

Algemene lasten

Accountantslasten
Onderhoud inventarissen
Boetes, kosten en naheffingen
Overige algemene lasten

Doorberekende algemene lasten

Financiële baten en lasten

1 3. Vrijval le ning Sant' Egid io België

Overige opbrengsten

14. Rentebaten en soortgetijke opbrengsten

Rentebaten bankrekeningen

í 5. Renfe/asten en soortgetijke lasten

Bankrente en kosten

11.219
-11.219

8.048
-8.048

44
2.715
1.434

806
112
513

507
3.090
2.073

808
495
279

5.624
-5.624

252
252

7
7

1.021
278

3.542
1.495

264
61

3.370
823

í.503

6.336
-6.336

6.021
-6,021

7.289
2.416

272
1.242

5.711
2.269

68

150.000

25
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Bijlage 1: Overzicht kosten per project (blad 112)

Daklozen (incl. straatteam)

Directe projectkosten zoals bijvoorbeeld maaltijden
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Kinderen en jongeren

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Ouderen project

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestin gskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Migranten en taalschool

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste h uisvestin gskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Directe verkoopkosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

2019 2018

44.092
25.658
11.289
1.687
1.901
7.000
7.476

41.096
20.960
10.235

1.830
1.806
5.858
5.626

99.103

7.305
15.396
4.516

675
760

4.262
2.990

87.41',1

6.088
15.720
5.117

915
903

4.584
2.813

35.904

2.898
12.830
3.763

562
634

3.653
2.492

36.í40

26.832

2.166
25.659

7.526
1j25

1.267
6.697
4.985

49.425

4.420
10.480
3.412

610
602

3.056
1.875

24.455

2.387
20.960
6.823
1.220

1.204
5.858
3.751

42.203
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Bijlage 1: Overzícht kosten per project (blad 212) 2019 2018

Gultuur maken

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervi n gskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Vredeswerk (incl interreligieuze dialoog)

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Mozes en Aàronkerk

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Fondswerving (incl opbouw gemeenschappen)

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste h uisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Doorbelast aan projecten

lnternationaal Viva Africa

1 .133
3.849
1.129

169
190

1.522
748

18.419
6.960
4.000
4.150

8.740

-228
12.830
1.882

281
317

3.6s3
1.246

33.529

23
10.480

1.706

305
301

3.056
938

í 6.809í9.981

11.036
12.830
1.882

281
317

3.653
1.246

12.208
10.480

1.706
305
301

3.056
938

31.24s

17

19.245
5.645

844
9s0

3.739

28.994

15.720
5.1 18

915
903

2.813

30.440
30.440

25.469
25.469

Directe projectkosten í6.353 1.353


