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Crowe Foederer B.V.

Aan het bestuur van
Stichting Sant'Egidio Nederland
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam

Kenmerk Behandeld door Datum

257363 I 4730450 MS 30 juni 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2o2O van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 850.622 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat ían € g2]g| 

,
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 ÍOZO en de staat van
baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële 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 verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggóving. Wij nénnen daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële vérstalgeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemmíng met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze vórantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door heilezen van de jaarrekening globáal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SaitÉgidio
Nederland.

,lor/"r,, CfOWe

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 (VGBÀ). 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 wijvertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid

Hoogachtend,
Crowe Foederer B.V

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

BESTUURSVERSLAG OVER 2O2O

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 zowel een 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 -2331522
wvw.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 alwat 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.

Same nstelling bestuur :

Bestuursleden vanaf 1 juli 2020

Hilde Jozefa Francisca Kieboom
Claudio MarÍo Betti
Colmcille Maria Patrick Dekker
Olivier John Marie Lins
Henderikus Theodorus Maria Pieper
Dirk van der Goten
Henrik Daniel J Hoet

Voorzitter
Lid
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
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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 Gemèenschaplan
Sant'Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel inAmsterdam,
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 2020

Het jaar 2020 werd sterk getekend door de corona-pandemie, die de zwakste en meest kwetsbare mensen het
sterkste trof. Ouderen vereenzaamden nog meer, nu de mogelijkheden tot bezoek werden beperkt. En de
oproep 'blijf thuis' klonk cynisch voor hen die geen dak boven het hoofd hebben. Door de maatregelen zagen
heelwat sociale instellingen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten. Sant'Egidio Nederland heeflmet
inachtneming van alle maatregelen het hele jaar de activiteiten met de armeh in de stad kunnen voortzetten.

Kinderen en jongeren
ln de School van Vrede wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. ln het
kringgesprek wordt gesproken over thema's als vreedzaam samenleven, wóreldvrede, oog hebben voor
hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu. Doel: kinderen uit kansarme wijken meer Èansen bieden door
huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap. De School van Vrede wordt
volledig gedragen door de jongeren die de kinderen begeleiden.

ln Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. Toen dit na de zomer weer
mogelijk was, startten jongeren opnieuw de School van Vrede, tot grote vreugde van de kinderen. Ook is sinds
2019 een Schoolvan Vrede gestart in Deventer, in een mooilokaal met sportterrein in een minder kansrijke
buurt, financieel gesteund door plaatselijke bedrijven. Ook in Roosendaal is een School van Vrede.

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. De jaarlijkse Europese jongerenontmoeting, waar jongeren uit háel Europa me-t elkaar
spreken over de bijdrage die jongeren kunnen leveren aan de toekomst van Éuropa en aan de vrede, kon in
2020 niet plaatsvinden. De volgende Europese Jongerenontmoeting zal plaatsvinden in 2022inAmsterdam.

Ouderen
Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan de ouderen van verschillende woonzorgcentra
in Amsterdam en sinds 2019 ook in Utrecht. ln Roosendaal worden ouderen bezocht in de wijk. ln totaàl
werden honderd ouderen regelmatig bezocht. Waar dat door de coronamaatregelen niet mogelijk was, werd
het contact met raambezoeken, per telefoon, met kaartjes, stoepkrijttekeningeÀ op straat enLen draaiorgel in
de tuin gecontinueerd.
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 verlichlen, de bewoners
met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren.

Samenstell ingsverklaring afgegeven -6-



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

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.
De Franciscustafel bleef in coronatijd geopend, zowel voor maaltijden aan tafel als voor afhaalmaaltijden voor
wie liever niet binnenkwam. Steeds meer bezoekers stellen er vragen, en de vrijwilligers constateerden dat met
name oudere daklozen extra kwetsbaar zijn. Zij zi)n uitgenodigd voor een aantal koffiemomenten om hun
situatie beter te kunnen volgen en ondersteunen. Ook het straatteam bleef de daklozen op straat opzoeken.
Vanwege de situatie werd er dit jaar geen zomerstop gehouden.
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 dià 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
dal 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 .ln2O2O zijn bij de Franciscustafel in
Amsterdam samen ongeveer 3300 maaltijden verstrekt en 2000 broodpakketjes.
Ook vele mensen die onder normale omstandigheden net het hoofd boven water konden houden, kwamen
afgelopen jaar in grote moeilijkheden ln Amsterdam werd de Mozes en Aàronkerk opengesteld voor het
uitdelen van voedselpakketten aan zo'n 400 Filipijnse gezinnen die door de pandemie in moeilijkheden zijn
gekomen.
Daarnaast heeft Sant'Egidio in Amsterdam, Maastricht en Roosendaal voor honderden daklozen, ouderen,
kinderen en migranten mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus.
Want juist met kerst voelen veel mensen zich eenzaam en alleen, wat de coronacrisis alleen maar heeft
versterkt. Met de nodige vindingrijkheid werden manieren gevonden binnen alle coronamaatregelen Kerstmis
te vieren met al deze groepen.

Migranten
Sinds 20í9 zetten vrijwilligers van de stichting zich in voor vluchtelingen. Velen van hen werkten in de horeca
en werden getroffen door de lockdown. Daarnaast bleek dat zij over weinig informatie beschikten over de
coronapandemie. Vrijwilligers hielden contact met hen en informeerden hen over de pandemie en het belang
van de maatregelen. Ook bood de stichting een aantal vluchtelingen de mogelijkheid om zich in te zetten in Éet
restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel, voor bezoek aan ouderen, ondersteuning van
andere vluchtelingen en begeleiding van kinderen.

-7 -Samenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Sant'Egidío Nederland te Amsterdam

Sinds 2017 bezoeken vrijwilligers ook een groep ongedocumenteerden die van gebouw naar gebouw trekken
op zoek naar onderdak en hopend op een leefbare toekomst. Vrijwilligers zochten hen wekelijks op met verse,
warme soep, brood en een luisterend oor. Een groot deel van 2020 bevonden zo'n 80 mannen zich in een
leegstaande parkeergarage waar ze in mensonterende omstandigheden bivakkeerden. De vrijwilligers gaven
hen uitleg over corona. Wat het meest werd gewaardeerd, is dat deze mensen voelden datze niet vergéten
werden.

Vredeswerk
Voor Sant'Egidio is het samenleven van mensen met verschillende achtergronden 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 óntmoetingen
met gelovigen en leiders van de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.

Op 1 januari (lnternationale dag van de vrede) is 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. En in mei organiseerden vrijwilligers
van de stichting samen met joden en moslims een lunch voor daklozen op de Dag van Gebed, Vasten en
Barmhartigheid.

ln juli liet minister Kaag zich informeren over de dialoog tussen godsdiensten, het vredeswerk, de bestrijding
van aids en de humanitaire corridors voor vluchtelingen bij haar bezoek aan Sant'Egidio in Rome, haar êerste
buitenlandse reis na de uitbraak van de coronacrisis.
De grote interreligieuze ontmoeting voor de vrede met paus Franciscus in Rome op 20 oktober werd door de
stichting voorzien van vertaling zodat de berichtgeving ook in Nederland via sociale media te volgen was. En in
november sprak Sant'Egidio samen met mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam,bileen
demonstratie van Europe Must Act over het Europees migratiebeleid.

(Mozes en Aàron)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'publiek; gezicht,
waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen. Sanl'Egidio wil
deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners teruggeveÀ: als
plaats van gebed, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plààts 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, in Utrecht is dat tweewekelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien
wekelijks op zondagmiddag eucharisiie gevierd. Als gevolg van de coronapandemie was het in 2020 niet altijd
mogelijk de gebedsmomenten doorgang te laten vinden. Welwas het avondgebed vanuit de Mozes en
Aàronkerk een aantal maanden via livestream te volgen.

Met het project'Een harp onder de riem'gaf harpiste Beate Loonstra in de maand juli korte een-op-een
concerten in de Mozes en Aàronkerk, geïmproviseerd op basis van het eigen verhaal van de bezoekers. Ook
voor de daklozen was dit een welkome ervaring in een periode waarin maar weinig mogelijk was. Daarnaast
waren er in de zomet laagdrempelige pianoconcerten voor buurtbewoners.

Bereikte presÍaÍies met activiteiten tov nagestreefde activiteiten

Ondanks de coronapandemie heeft de stichting steeds als uitgangspunt gehad om niemand in de steek te
laten. Sant'Egidio Nederland heeft in 2020 vrijwel alle activiteiten die tot 2019 opgebouwd waren, voortgezet,
waarbij de inzet voor de daklozen en betrokkenheid van de jongeren gegroeid is,

Sam enstell ingsverklaring afgegeven -8-



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Bedrijfsvoering

Als gevolg van de coronapandemie liepen de inkomsten uit collectes en verhuur terug, terwijl de directe kostenjuist hoger uitvielen omdat gezocht moest worden naar creatieve manieren om de t<wétsnará groepen binnen
alle beperkingen nabijte blijven.
Door de geringe algemene reserve bleek de continurteit van de stichting kwetsbaar bij tegenvallende
inkomsten. ln 2020 ontving de Stichting, naast vele giften van fondsen en donateurs voor de verschillende
projecten, enkele algemene giften van congregaties. Deze giften zijn bestemd voor het versterken van de
algemene reserve. ln 2020 ontving de Stichting tevens een legaat.-Dit tegaat is, in de geest van de schenker,
gereserveerd voor groot onderhoud aan de kerk en voor een toekomstig-project voor gemeenschapsopbouw.

De Stichting Sant'Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in
Amsterdam. Dit pand, samen met de ernaast gelegen Mozes en Aàronkerk, werd aan de stichting
toevertrouwd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de s"tichting is
verantwoordelijk voor het financieelonderhoud van de gebouwen. ln2O2O startte de Stichting met de
fondsenwerving voor het groot onderhoud aan de kerk. ln 2020 zegden enkele fondsen onder voorwaarden
een bijdrage toe. Deze fondswerving loopt door in 2021.

De bemensing van de stichting bestond in 2O2O uit ongeveer 250 personen. Dit zijn: twee medewerkers in
loondienst, zeven bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiteÁ. 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, boekhoudinglpubliciteit en
fondsenwerving.

Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de
samenwerkíngsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organÍJaties. De vrijwilligers
zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvàn.

De bestuursleden van de Stichting Sant'Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen
directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkostén, direct herleidbaar tot het weik ua-n Oe
Stichting Sant'Egidio Nedertand.

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 religÉuze instituten. ln
2020 ging een personeelslid per 1 november uit dienst. Een ander personeelslid was in Z0Z0 minder uren gaan
werken en beëindigde per I december het dienstverband. Dit resulteerde in lagere personeelskosten dan
begroot.

Opvallend genoeg boden zich veel nieuwe vrijwilligers aan die als gevolg van de lockdowns over meer tijd
beschikten en zich wilden inzetten voor anderen. De vrijwilligers van de Sticnting Sant'Egidio Nederland
ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte ónkosten, direct herleidbaar tot
het werk van de Stichting Sant'Egidio Nederland. De vrijwilliger Oie Oànoekhouding verzorgt, ontvangt een
vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Omde veiligheid van alle betrokkenen, met name van minderjarigen en kwetsbare mensen, te bevorderen,
heeft Stichting Sant'Egidio Nederland in 2017 haar beleid ter vooikoming van ongewenst gedrag
geformaliseerd en uitgewerkt. Op basis van dit beleid is de stichting toegelaten tá de rege-ling vóor gratis
VOG's en er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Als gevolg van de coronapandemie is in 2020 de uitvoering van een aantal activiteiten uitgesteld of gewijzigd.
Voor een aantal van deze activiteiten waren alwelfondsbijdragen toegekend.
Dit betreft onder andere de internationale jongerenontmoeting Global Friendship, die is uitgesteld tot 2022 en
waarvoor reeds ontvangen bijdragen op de balans staan vermeld.

ISamenstellingsverklaring afgegeven



Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

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 betékent werken aah Oe ná-O
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 stichtiÀg vallen, versteviging ían
banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden-en werken aan éen"stevige
fínanciële basis. Het bestuur van de stichting is bezig scenario'ó te ontwikkelen om de exploitatie te verbetËren
en dekkend te krijgen.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

De coronacrisis die de jaren 2020 en 2021 tekent, onderstreept het belang van het werk van de stichting.
Vrijwilligers, donateurs en fondsen zetten zich in voor mensen die buiten dL boot vallen. Tegelijkertijd Ut[tt net
een uitdaging om de exploitatie van de gebouwen rond te krijgen.

Er is in 2021 een nieuwe stichting opgericht voor het verwerven van financiën voor het onderhoud aan de
Mozes en Aáronkerk.

Samenstellingsverklaring afgegeven -í0-
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Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

í BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O
(na winstbestemming)

31 december 2O2O 31 december 2019
€ € c

E €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Verbouwingen

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overlopende activa

Liquide middelen

(1)

(4)

(2)

(3)

12.313

346.744

25.462

44.356

359.057

178.648

312.917

69.818

203.714

153.097

491.565 356.811

850.622

Samenstel lingsverklaring afgegeven
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31 december 2020 31 december 2019

€ €€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserves
Overige reserves

VOORZIENINGEN

Groot onderhoud gebouwen

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

(5)

(6)

35.000
98.846 41.049

991
213.637

133.846

502.148

214.628

4.660
60.157

41.049

320.763

64.817

426.629
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2 STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER2O2O

Baten

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Saldo

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

401.554 330.755

(s) 308.128 287.583

(1 3) 40.000

€

(14)
93.426

-629
3.172

-617

92.797 2.555

Samenstellingsverklaring afgegeven -13-
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft als doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultuur, sociaal, humaanen gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in hát buitenland, en het verrichten van alwat hiermee verbandhoudt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dít doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter ofaan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

De stichting zal dit doel trachten te venvezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen devolkeren en tussen armen en rijken zoals die àoor de ce-meensànap van s""rróioià icomunità 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 financiëleverslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van.historische kostprijs. De waardering van activa en passivageschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominate óàaroe.
Baten worden toegerekend aan de periode waaiin ze ziin gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaarwaarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materièle vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslastenverminderd met afschrijvingen bepaald op basis ván de geschatteievensduui r"k;ilg houdend met eeneventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vást percentage van de aanscËaffingswaarde ofvervaardigingslasten.

Afschriivinq

Actief

Verbouwingen
%

20%

Financiële vaste activa

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

Vorderingen

Vorderingen worden bij.eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusiefde transactiekosten indien materieel. Vordèringen worden"na eerste verwerking gewaardeerd tegen degeamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindËrïng geuracht op oeboekwaarde van de vordering.

Sam enstell ingsverklaring afgegeven -14-
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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 korlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Voorzieningen

Algemeen

voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijËÈ 

"n 
r""ru"n de omvang

op betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden.gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om deverplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Groot onderhoud gebouwe n

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. óe voorziening wordtÏneair opgebouwd. Het
uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

De voorziening heeft een overwegend langlopend karakter.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bijde eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Korgopende
schulden worden na eerste veruverking gewaardeerd tegen de bedragei waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschilïussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andeÈ lasten van het ;aár, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lastenmet inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarop de giften Oétret<Xing fréOOen. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekja ar ziin in aanmerking genomen zodra dezeToorzienbaar 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;"verpticÀtlngen en rog"ii;k; 

-
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde vaÀ het boekjaar worden in'achi genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aa-n de voorwaarden voor hetopnemen van voorzieningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven -15-



Pensioenen

Stichting Sant'Egidio Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering.
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra dezeverschuÍdigd zijn. Vooruitbetaalde premies
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als ve-rplichtiíg op de balans opgenomen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet vande desbetreffende activa en passiva. Bij de verwérking van de rentelasten wordt rekening gehouden met deverantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Sant'Egidio Nederland te Amsterdam

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijntoegezegd of,voor.zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van dó verplichtíng betro-uwbár kanworden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwooid in het jaai waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zalworden voldaan.

Personeelsbeloningen

Pe riod ie k betaal bare be loni nge n

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-
verliesrekening.

Samenstell ingsverklaring afgegeven -16-
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Boekwaarde per I januari2020
Aanschaffingswaarde
Cu m ulatieve afschrijvingen en waardeverm inderingen

Mutaties
Afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cum ulatíeve afschrijvingen en waardeverm inderingen

Boekwaarde per 31 december 2020

2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidies

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidies
Vooruitbetaalde kosten

Verbouwingen

€

68.515
-43.053

25.462

-13.145

68.515
-56.202

12.313

31-12-2020 31-12_2019

€

346.744 44.356

€

171.601
7.047

201.453
2.261

Samenstellingsverklaring afgegeven -17 -
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4. Liquide middelen

ING Bank N.V.
Kas

31-12-2020 31-12-2019

€ €

312.132
785

149.211
3.886

312.917 153.097
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PASSIVA

5. RESERVES EN FONDSEN

Bestem m ingsreserves
Overige reserves

Bestemmingsreserves

Bestem m ingsreserve gemeenschapsopbouw

Be ste m m i ngsreserye ge me e n sch apso pbouw

Stand per 1 januari
Dotatie

Stand per 31 december

Overige reserves

Stand per 1 januari
Resultaatbestem m ing boekjaar

Mutatie bestem m ingsreseryes

Stand per 31 december

31-12-2020 31-12-2019

€ €

35.000
98.846 41.049

133.846 41.049

35.000

2020 2019

€ €

35.000

35.000

Op 23 oktober 2020 heeft het bestuur besloten dat er, vanuit een ontvangen legaat, een bestemmingsreserve
gevormd dient te worden voor projecten.

41.049
92.797

38.494
2.555

133.846
-35.000

41.049

98.846 41.049

Het bestuur heeft besloten dat er vanuit de donatíes van congregaties een versterking van de algemene
reserves dient plaats te vinden van € 45.000 ten behoeve van de continulleit van de sticnting.

6. VOORZIENINGEN

Groot onderhoud gebouwen

Samenstellingsverklaring afgegeven -19-
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2020 2019

€

320.763
185.000

-3.615

€

166.721
158.769

-4.727

Groot onderhoud gebouwen

Stand per I januari
Dotatie
Onttrekking

Stand per 31 december 502.148 320.763

vanuit het bisdom wordt geadviseerd een 'voorziening'te maken van jaarlijks 0,5% van de verzekerde waardeen de afschrijving ten koste te laten komen van deze voorziening. Voor de kerk (Waterlooplein 207) zoujaarlijks een dotatie aan de voorziening van € 6s.000 gevormd dienen te worden.
Gezien de financiele situatie is ervoor gekozen om voór de periode 2o1s-2o16geen voorziening te vormen.De lasten ten behoeve van de kerk zijn direct ten laste van de staat van baten e"n lasten gekomen op hetmoment dat deze zich voordoen. Directe onderhoudslasten direct gerelateerd aan de kerk waren in 2016€ 8'995 (2015: € 7.165). Daarnaast zijn er afschrijvingslasten vàrantwoord die te relateren zrjn aande kerkvoor een bedrag van € 3.500 (2015: € 340).

ln 2017 heeft het bouwbureau van het bisdom een subsidieaanvraag gedaan inzake de Subsidieregelinginstandhouding rijksmonumenten (SlM) bij het ministerie van onderírrfs, crttuur en Wetenschap (oCW). Ditbetreft een instandhoudingssubsidie voor een periode.van zes jaar. Dó subsidie is op 2g augustus 2017toegewezen. Er is een subsidie verleend voor een bedrag u"n in totaal € g0.647 verdeeld over 6 jaar enstartend in 2018. De helft van de onderhoudskosten woràen vergoed door de subsidie. De stichting dient hetonderhoud voor te financieren.
op basis van een Meerjaren onderhoudsplan door een gespecialiseerd bureau (Monumenln) wordt met deeigenaar het gesprek gevoerd over de uit te voeren werk2aamheden. ln 2019 he'bben er werkzaamhedenplaats 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 bedragvan maxímaal€ 118.769. ook hier wordt 5070 vanáe subsidiabele kosten *rgoËJ. iáorrer opdracht totuitvoering van het groot onderhoud is gegeven kan er een beroep gedaan *oid"r, op à"n voorschot subsidie.Naar verwachting in het tweede deel vàn 2021 zal de uitvoering van het groot onderhoud gestart worden.

Op 23 oktober 2020 heeft het bestuur besloten dat de voorziening groot onderhoud kerk met € 30.000verhoogd dient te worden.

Op 30 oktober 2020 heeft stichting TBI Fundatie besloten een subsidie te verstrekken van € 100.000 voor derestauratie van de Mozes en Aáronkerk in Amsterdam.

Op 10 december 2020 is-erbevestiging ontvangen van de toekenning van het prins Bernhard Cultuurfondsvoor een bedrag van € 50.000 ten behoeve van restauratie.

Voor het huis van Sant'Egidio (Waterlooplein 205) is in 2019 aan de voorziening groot onderhoud gedoteerdvoor kosten aan de gevel, hiervoor is een bedrag van € 40.000 toegevoegd, de vereniging van eigenaren
lwE) heeft geen middelen om dit onderhoud uilte voeren. Het beótuur ii akkoord g"!""n met het voorstel om€ 5.000 extra te reserveren voor groot onderhoud van het huis.
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31-12-2020 31-12-2019

€ €
Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffíng
Pensioenen

Overlopende passiva

Vakantiegeld
Accountantskosten
Nettoloon
Vooruitontvangen bedragen
Diverse reserveringen
Overige overlopende passiva

991
3.798

862

991 4.660

2.429
2.500

198.400
1 .180
9.128

5.545
2.500

29
40.830

1.764
9.489

213.637 60.157
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2O2O

7. Baten

Collecten
Donaties en giften
Nalatenschappen
Giften projecten

8. Overige baten

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

9. Besteed aan de doelstellingen

Overige projectkosten (zie bijlage 1)

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste hu isvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten/kantoorkosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste algemene kosten

Personeelslasten

10.Lonen en sa/arissen

Bruto lonen
Mutatie vakantiedagenverpl ichting
Mutatie vakantiegeldverpl ichting

Ontvangen ziekengelduitkeringen
Doorbelaste personeelslasten

Realisatie
2020

Realisatie
2019

€

2.812
153.498
65.478

153.562

€

4.952
206.766

95.137

375.350 306.8s5

Er zijn enkele algemene giften ontvangen van congregaties die zijn bestemd voor het versterken van de
algemene reserve om de continuileit van de stichting te bestendigen.
Het ontvangen Íegaat is in de geest van de schenker bestemd voor toekomstige projecten van de
Gemeenschap en voor de restauratie van het kerkgebouw.

12.561
'13.643

12.458
10.509

933

26.204

91.084
103.894
83.806

6.947
2.158

20.239

84.772
128.297
37.631
5.624
6.336

24.923

23.900

308.128 287.583

80.586

12.703

112.987
975

-1.215

93.289
-19.101
-74.188

112.747
-19.189
-93.558
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Realisatie
2020

Realisatie
2019

€ €ll.Sociale lasten

Prem ies sociale verzekeringswetten
Werkgevers lasten pensioenen

Doorbelaste personeelskosten

HuisvestingslasÍen

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

16.797
7.193

21.036
9.646

Doorbelaste sociale lasten

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (20i 9: 3).

í 2. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

VerbouwÍngen
Doorbelaste afschrijvingen

1 3. Overige bed rijfslasten

Personeelslasten

Reislastenvergoedingen
Kantinelasten
Overige personeelskosten

23.990
-23.990

30.682
-30.682

13.149
-13.149

13.704
-13.704

1.080

4.636

1.080
85

2.892

5.716
-5.716

4.057
-4.057

11.364
7.541
8.785

17.330

35.000
3.786

17.399
10.885
8.723
4.587

-13.538
40.000

9.575

83.806
-B3.806

77.631
-37.631

40.000
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Realisatie
2020

Realisatie
2019

€ €
Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden
Onderhoud inventaris
Automatiseringskosten
Telefoon
Porti
Verzekering

Doorbelaste kantoorlasten

Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten
Relatiegeschenken
Reis- en verbl ijflasten
Verteerlasten

Doorbelaste verkooplasten

Algemene lasten

Accountantslasten
Onderhoud inventarissen
Boetes, kosten en naheffingen
Overige algemene lasten

Doorberekende algemene lasten

Financiële baten en lasten

14. Rentetasten en soortgetijke lasten

Bankrente en kosten

321
2.795
1.779

806
697
549

44
2.715
1.434

806
112
513

6.947
-6.947

5.624
-5.624

500
1.409

249

1.021
278

3.542
1.495

2.158
-2.158

6.336
-6.336

6.699
309

82

7.289
2.416

272
1.242

7.090
-7.090

11.219
-11.219

-629 -617
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Stich tinq Sant'Eqidio derland

Bijlage 1 : Overzicht kosten per project (blad 112) 2020

Daklozen

Directe projectkosten zoals bijvoorbeeld maaltijden
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestin gskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervi ngskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Kinderen en jongeren

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

Ouderen

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

Migranten en vluchtelingen

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

50.1 08
28.571
13.021
2.543

656
7.636
6.1 53

2019

44.092
25.658
11.289

1.687
1.901
7.000
7.476

99.103

7.305
15.396
4.516

675
760

4.262
2.990

35.904

108.688

4.328
15.168
3.212

403
384

5.631
2.578

31.704

893
1 1.636
3.299
1.653

220
3.445
2.064

23.210

1.763
23.480
4.514
1.702

391
6.608
3.663

2.898
12.830
3.763

562
634

3.653
2.492

42.121

26.832

2.166
25.659
7.526
1.125
1.267
6.697
4.985

49.425
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Bijlage 1: Overzicht kosten per project (blad 2t2) 2020 2019

Cultuur maken

Directe projectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
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 prqectkosten
Doorbelaste personeelskosten
Doorbelaste huisvestingskosten/directe kosten kerk
Doorbelaste onderhoudskosten
Doorbelaste verkoopkosten
Doorbelaste fondsenwervingskosten
Doorbelaste overige algemene kosten

Fondswerving

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

Doorbelast aan projecten

lnternationaal Viva Africa

13.562

3.257
3.844
1 .013

116
1.748
2.118

í2.096

21.875

54.871

76.746

8.740

8.859
2.493

694
201
65

643
607

í .133
3.849
1.129

169
190

1.522
748

-228
12.830
1.882

281
317

3.653
1.246

í9.98í

18.701
3.1 83

445
326

3.056

31.24s

1 1.036
12.830
1.882

281
317

3.653
1.246

17
19.245
5.645

844
950

3.739

25.711
25.711

30.440
30.440

Directe projectkosten
16.353


