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1 BESTUURSVERSLAG

Van de voorzitter

Van de penningmeester

In februari 2018 bestond de Gemeenschap van Sant’Egidio wereldwijd 50 jaar. De rijke geschiedenis van vriendschap met de armen heeft 
wereldwijd vele vruchten voortgebracht. De jonge geschiedenis van Sant’Egidio Apeldoorn groeit aan dezelfde stam en draagt al vele 
vruchten. Deze jaarrekening van 2018 schetst een beeld van de inzet van de vele vrijwilligers die zich actief met en voor de ouderen, 
kinderen, vluchtelingen en daklozen hebben ingezet. 

2018 begon op 1 januari net als voorgaande jaren met een vredeswandeling in het centrum van Apeldoorn. De inzet voor de vrede is het 
hele jaar voortgezet in het gebed voor de Vrede dat we elke maand houden in de kerk. De School van de Vrede is even opgeschort 
vanwege de verbouwing in de Kledingbank en de ontwikkeling van de Generatietuin, waarbij zowel Rotary ’t Loo als de Lionsclub veel 
werk hebben verzet om dit te realiseren. De stappen om tot de aankoop van het pand van de Kledingbank te komen, om continuïteit 
voor onze gasten te realiseren, gaan gestaag verder. De Kledingbank heeft dit jaar wederom meer mensen in financiële problemen 
kunnen helpen aan gratis kleding. Ook is hierbij het aantal kinderen toegenomen. De koffieontmoeting is voortgezet voor ouderen uit de 
wijk en het maken van kaarten voor de bezoekgroepen. Met het daklozen restaurant ‘De Franciscustafel’ op maandagmiddag en het 
Straatteam, dat elke vrijdag op pad gaat met de bakfiets om soep, brood, koffie, thee en chocolademelk te brengen naar mensen van de 
straat, bedienen wij vele dak- en thuisloze gasten. Wij zijn in constructief gesprek met de parochie over de verbouwing van de keuken. 
Voor de zwerfjongeren is afgelopen jaar weer een Pizzaparty georganiseerd met jongeren opvang Youngster. Het was goed om dat in de 
Kledingbank te organiseren zodat de jongeren ook gratis kleding konden uitzoeken. Naast kleding hebben 80 jongeren een kerstpakket 
gekregen die was samengesteld van een donatie van kerstbrood van Bakker Maassen en inhoud van Heiwegen Consultancy.

Wij zijn gezegend met de ruimhartige steun van velen en voldoende enthousiaste vrijwilligers om aan de vragen te kunnen voldoen van 
onze medemensen in armoede. Hiervoor vinden wij elke week op vrijdagavond de inspiratie in ons gebed, waarin wij lezen uit de Schrift. 
Het afgelopen jaar in het geheel overziende mogen wij concluderen dat we met een voltallig bestuur, een enthousiast vrijwilligerskader 
en een stabiele financiële basis dankbaar door kunnen gaan met onze inzet voor de armen. Voor meer (detail)informatie over onze 
activiteiten verwijzen wij u naar ons activiteiten jaarverslag op onze site.

Voor meer (detail)informatie over onze activiteiten verwijzen wij u naar ons activiteiten jaarverslag op onze site.

2018 is een stabiel jaar geweest. 2018 heeft naast onze activiteiten ook in het teken gestaan van de voorbereiding op de aankoop van het 
gebouw voor de kledingbank. De gesprekken met de Gemeente verlopen positief en wij hopen  in 2019 tot aankoop over te gaan maar 
dit is mede afhankelijk van de compensatieregeling van de Gemeente Apeldoorn. In het afgelopen jaar hebben we met behulp van de 
sponsorinkomstenook de wachtruimte van de kledingbank opgeknapt. 
In 2018 hebben wij nog geen bijdrage leveren aan een beter uitgeruste keuken in het Parochiehuis omdat de geplande verbouwing van 
het parochiehuis om diverse redenen vertraging heeft opgelopen. Wij zijn over de verbouwing in gesprek met de Parochie. In 2018 waren 
we regelmatig door capaciteitsproblemen niet in staat om zelf te koken, daardoor hebben we extra kosten gemaakt voor een cateraar. 
Omdat wij rekenen op een forse investering hebben wij ook dit jaar alvast een deel ten laste van de jaarrekening gebracht.

Ons inkomen blijft voor een groot deel afhankelijk van grote en kleine bijdragen van particulieren en instanties. Wij zijn dan ook alle gulle 
gevers heel dankbaar dat wij dankzij deze bijdragen in staat zijn om zoveel mensen te helpen/bij te staan.
Het komende jaar vallen de inkomsten van Curitas weg, dit wordt deels opgevangen door een andere partij en verder door giften van 
derden.

In 2018 hebben we een gift ontvangen van de Gemeente om ondergoed voor kinderen aan te schaffen. 
In 2018 zijn we op vakantie geweest met  nieuwe Nederlanders waarmee wij de afgelopen jaren een band hebben opgebouwd. Deze 
vakantie was erg succesvol. Met crowdfunding, sponsoring en een minimale bijdrage van de deelnemers is de reis bekostigd.
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Algemeen

Op onze internetsite http://www.santegidio.nl/stichtingen-van-santegidio/stichting-santegidio-apeldoorn/ staan onze algemene 
gegevens. 

Vooruitblik 2018: We hebben heel veel ambities voor de kledingbank, de fransiscustafel en onze ander activiteiten. In 2019 verwachten 
we de gesprekken met de Gemeente af te ronden en de aankoop van de kledingbank te realiseren. Dit brengt naast het aankoopbedrag 
ook extra uitgaven met zich mee zoals een vergunningaanvraag. 
Tijdens NL doet op 16 maart 2019 hebben we de eerste aanzet gemaat in de aanleg van een generatietuin. In 2019 zullen we hierin naast 
tijd ook geld moeten investeren. Daarnaast willen we ook een start maken met de verbouwing van de keuken in het Parochiehuis. Een 
nieuwe ruimere keuken maakt het mogelijk om meer zelf te koken i.p.v. met regelmaat gebruik te moeten maken van een cateraar.
Om onze ambities te realiseren gaan we in 2019 nadrukkelijk op zoek naar inkomsten, giften etc.

Aan de uitgaven kant zien wij een dalende trend. Enerzijds door minder reserveringen maar anderzijds worden we steeds meer geholpen 
in de vorm van natura. In het klein zijn het vooral onze vrijwilligers die niet alleen tijd maar ook soep, toetjes, fruit en brood beschikbaar 
stellen om uit te delen. In het groot ontvangen wij de maaltijden voor de Kerstmaaltijd met de jongeren en de daklozen en de inhoud van 
vele Kerstpakketten. 
En om af te sluiten: helemaal onbetaalbaar zijn de vele handen die beschikbaar worden gesteld bij al onze activiteiten. 

Pagina 4 van 13



Stichting Sant'Egidio Apeldoorn

2 FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan aan de hand van de balansen per 31 december als volgt worden weergegeven:

FINANCIËLE STRUCTUUR

ACTIEF euro % euro %
1. Voorraden -€               0,0% -€                 0,0%
2. Vorderingen 37.240,80€    49,2% 36.921,00€      53,2%
3. Liquide middelen 38.478,10€    50,8% 32.462,93€      46,8%

75.718,90€    100,0% 69.383,93€      100,0%
PASSIEF
4. Eigen vermogen 52.749,56€    69,7% 52.333,93€      75,4%
5. Voorzieningen/reserveringen 19.272,76€    25,5% 16.250,00€      23,4%
6. Kortlopende schulden 3.696,58€      4,9% 800,00€           1,2%

75.718,90€    100,0% 69.383,93€      100,0%

31-12-2018 31-12-2017
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JAARREKENING 2018

BALANS PER  31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

1. VOORRADEN/INVENTARIS -€                    -€                   

2. VORDERINGEN
2a. Vorderingen met looptijd > 1 jaar 36.000,00€    36.000,00€      
2b. Debiteuren 727,05€         903,60€           
2c. Overige vorderingen en overlopende activa 513,75€         17,40€             

37.240,80€    36.921,00€   

3. LIQUIDE MIDDELEN 38.478,10€    32.462,93€   

TOTAAL 75.718,90€    69.383,93€   

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN 52.749,56€    52.333,93€   

5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN 19.272,76€    16.250,00€   

6. KORTLOPENDE SCHULDEN
6a. Kortlopende schulden en overlopende passiva 3.696,58€      800,00€           

3.696,58€      800,00€        

TOTAAL 75.718,90€    69.383,93€   

2018 2017

2018 2017
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WINST EN VERLIESREKENING 2018
2018 2018 2017

Werkelijk Begroot Werkelijk

7. OPBRENGSTEN 24.041,20€    19.500,00€        26.100,25€   

8. KOSTEN VERBONDEN AAN
8a. wekelijkse/ maandelijkse activiteiten 10.169,45€    10.950,00€        5.622,50€     
8b. eenmalige/ jaarlijkse activiteiten 2.765,18€      6.600,00€          3.323,37€     
8c. de gemeenschap 985,05€         2.900,00€          2.511,90€     
8d. Huisvestingkosten 8.561,23€      21.450,00€        14.230,72€   

22.480,91€    41.900,00€        25.688,49€   

9. OVERIGE KOSTEN 1.144,66€      2.350,00€          285,83€        

RESULTAAT 415,63€         -24.750,00€      125,93€        

Pagina 7 van 13



Stichting Sant'Egidio Apeldoorn

TOELICHTING

ALGEMEEN

BOEKJAAR
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. De vergelijkende cijfers betreffen de periode 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2017.
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BALANS

ACTIVA

1. VOORRADEN / INVENTARIS
31-12-2018 31-12-2017

Franciscustafel -€                 -€               
Straatteam -€                 -€               
Kledingbank -€                 -€               
Vredeswandeling -€                 -€               
School van Vrede -€                 -€               
Boeken/liedbundels -€                 -€               

-€                 -€               

2a. VORDERINGEN > 1 jaar
31-12-2018 31-12-2017

Lening aan de Emmausparochie 36.000,00€      36.000,00€   

2b. DEBITEUREN 
31-12-2018 31-12-2017

Curitas 727,05€           903,60€        

2c. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
31-12-2018 31-12-2017

Vooruitbetaalde kosten -€                 -€               
Overige vorderingen 513,75€           17,40€           
 513,75€           17,40€           

3. LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2018 31-12-2017

NL81 INGB 0006 7476 28 3.478,10€        2.462,93€     

Verbruiksgoederen worden tegen de aankoopprijs opgenomen in de verlies en winst van het jaar van aankoop en drukken daarmee op 
het jaarresultaat van dat jaar. Voorraden aan het einde van het jaar betekenen dat het jaar daarop minder uitgaven nodig zijn.
Veel inventaris goederen verkrijgen wij om niet en staan daarom ook niet met een waarde op de balans. Inventarisgoederen welke wij 
aanschaffen voor bijv. onderhoud gebouw of bereiden van de maaltijden worden als verbruiksgoederen behandeld.

Eerder hebben wij een renteloze lening verstrekt aan de Emmausparochie. Met de Emmausparochie zijn we in gesprek hoe en wanneer 
de lening wordt terugbetaald. Dit is o.a. mede afhankelijk van onze bijdrage aan de verbouwing van de keuken in de Emmausparochie en 
de aankoop van het gebouw waarin de kledingbank is gevestigd.

Ieder kwartaal ontvangen wij achteraf de afrekening over de opgehaalde overtollige kleding van de kledingbank. De opbrengst daarvan 
wordt toegerekend aan het kwartaal waarover de kleding is opgehaald. Daardoor is de afrekening over het 4e kwartaal een vordering op 
de balans.

Dit betreft twee posten
Er is een bedrag (213,75 euro) ter beschikking gesteld aan een natuurlijk persoon om een studie te volgen. Dit bedrag wordt in 5 
termijnen terugbetaald.
300 euro betreft een raming van inkomsten voor afvoer van onbruikbare kleding 
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NL81 INGB 0006 7476 28 - Spaarrekening 35.000,00€      30.000,00€   
38.478,10€      32.462,93€   

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN
31-12-2018 31-12-2017

Vermogen per 1 januari 52.333,93€      52.208,00€   
Bij: exploitatiesaldo boekjaar 415,63€           125,93€        
Vermogen per 31 december 52.749,56€      52.333,93€   

5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN
31-12-2018 31-12-2017

Vervanging bakfiets 1.250,00€        1.250,00€     
Reservering uitje kinderen 1.000,00€        1.000,00€     
Reservering aanpassen kledingbank 2.050,26€        5.000,00€     
Reservering aanschaf ondergoed 3.222,50€        -€               
Reservering bijdrage keuken 11.750,00€      9.000,00€     

19.272,76€      16.250,00€   

6. KORTLOPENDE SCHULDEN
6a. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

31-12-2018 31-12-2017
Nog te betalen kosten 3.696,58€        800,00€        
 

Belangrijkste posten 2018 welke in 2019 zijn betaald:
Verbouwing wachtkamer (openstaande factuur)  938,90 euro
Aanvraag vergunning t.b.v. aankoop kledingbank 1.500 euro
Verzekeringskosten verbonden aan de Texelreis 461,19 euro 
Daarnaast hebben wij kosten voor de aanschaf van boeken ter grootte van het de eigen bijdragen zodat dit neutraal in de het jaarverslag 
komt. Het verschil met de werkelijke kosten nemen wij in 2019. 

Wij hebben in 2017 1.000 euro ontvangen om te besteden aan een uitje voor kinderen uit Apeldoorn Zuid. Dit geld hebben wij opzij 
gezet, in 2018 hebben we de organisatie nog niet rond gekregen.Uit een sponsoractie in 2017 hebben wij 5.000 euro ontvangen voor verbouwing van de Kledingbank. In 2018 hebben wij van dit bedrag 
de wachtruimte opgeknapt. Er is isolatie aangebracht, het plafond is verlaagd en de ruimte is geschilderd. In 2019 zullen van het 
resterende bedrag de wachtruimte nog verder opknappen.
De reservering voor aanschaf ondergoed zullen we in 2019 en 2020 gebruiken om ondergoed t.b.v. onze gasten van de kledingbank aan 
te schaffen.

Voor de Franciscustafel gebruiken wij de keuken en het parochiehuis van de Emmausparochie. Omdat de parochie van plan is het 
parochiehuis te verbouwen willen wij hierop meeliften door een uitgebreidere keuken te laten installeren. Wij hebben hiervoor al 9.000 
euro opzij gezet. In 2018 is daar 2.750 euro aan toegevoed. 

In de afgelopen jaren hebben wij een bedrag opzij gezet om een nieuwe bakfiets te kunnen aanschaffen voor als de huidige fiets aan 
vervanging toe is. Vanaf 2016 wordt er geen geld meer aan dit potje toegevoegd.
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WINST‑EN‑VERLIESREKENING OVER 2018

7. OPBRENGSTEN
2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk
Ontvangen subsidie Gemeente Apeldoorn -€                    -€                 6.225,00€     
Ontvangen giften en donaties 12.475,00€        8.500,00€        13.835,11€   
Ontvangen gift tbv aanschaf ondergoed 5.000,00€          5.000,00€        -€               
Ontvangen uit collectes 2.190,20€          3.000,00€        2.815,64€     
Ontvangen uit opkoop overtollige kleding 4.050,30€          3.000,00€        3.119,40€     
Ontvangen uit boekverkoop 300,00€             -€                 -€               
Ontvangen rente 25,70€                -€                 105,10€        

24.041,20€        19.500,00€      26.100,25€   

8. KOSTEN VERBONDEN AAN

8a. WEKELIJKSE/MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk
Straatteam/bakfiets 672,45€             750,00€           731,96€        
Franciscustafel 3.577,10€          3.600,00€        2.512,28€     
Kledingbank 636,37€             500,00€           525,59€        
Kledingbank (aanschaf kinderondergoed) 5.000,00€          5.000,00€        988,31€        
Zwerfjongeren -€                    300,00€           180,07€        
School van Vrede 20,04€                550,00€           251,39€        
Naaiatelier 188,75€             -€                 264,11€        
Activiteiten voor bejaarden 74,74€                250,00€           168,79€        

10.169,45€        10.950,00€      5.622,50€     

8b. EENMALIGE/JAARACTIVITEITEN
2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk
Vredeswandeling 324,75€             300,00€           84,41€           
School van Vrede uitstapje 2017 -€                    -€                 687,75€        
School van Vrede doelgift voor 2018 -€                    -€                 1.000,00€     
Nieuwe Nederlanders -102,90€            4.000,00€        202,37€        
Kerstactiviteiten 2.371,08€          2.300,00€        1.154,17€     
Noodhulp 172,25€             -€                 194,67€        

2.765,18€          6.600,00€        3.323,37€     

8c. DE GEMEENSCHAP
2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk
Pinksterbijeenkomst -€                    300,00€           280,36€        
Egidius Jong -€                    750,00€           1.176,93€     
Aandacht voor vrijwilligers 707,28€             500,00€           166,40€        
Bijdrage bezoek Antwerpen, kosten wake Martelaren; OVERIG 124,96€             200,00€           218,21€        
Nieuwe liedbundels -€                    750,00€           -€               
Het woord van God -€                    400,00€           460,00€        
Verjaardag van Sant'Egidio 152,81€             -€                 210,00€        

985,05€             2.900,00€        2.511,90€     

8d. HUISVESTINGKOSTEN
Bijdrage verbouwing keuken parochie 2.750,00€          6.750,00€        9.000,00€     
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Vergoeding gebruik parochiehuis -€                    3.000,00€        -€               
Verbouwing Kledingbank -€                    -€                 5.000,00€     
Gas, licht en water 3.868,72€          3.700,00€        -1.988,78€    
Onderhoud en kleine aanschaffingen 442,51€             5.000,00€        2.219,50€     
Grondlasten en belasting -€                    1.000,00€        -€               
Bestemmingsvergunning 1.500,00€          1.500,00€        -€               
Verzekeringen (opstal/ etc?) -€                    500,00€           -€               

8.561,23€          21.450,00€      14.230,72€   
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9. OVERIGE KOSTEN 
2018 2018 2017

werkelijk begroot werkelijk
Publicatie/Drukwerk 583,89€             100,00€           33,00€           
Algemene kosten 216,56€             150,00€           252,83€        
Reiskosten 344,21€             -€                 -€               
Onvoorzien -€                    2.100,00€        -€               

1.144,66€          2.350,00€        285,83€        

Totaal uitgaven 23.625,57€        44.250,00€      25.974,32€   

FINANCIEEL RESULTAAT    415,63€             -24.750,00€    125,93€        

Apeldoorn, d.d.

Het bestuur:

voorzitter secretaris penningmeester
De heer R.G.T. Dashorst Mevrouw M. Schipper Mevrouw M. Tijssen

bestuurslid bestuurslid
De heer D. van der Goten De heer P.J.G. van den Berg
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