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1 BESTUURSVERSLAG

Van de voorzitter

Van de penningmeester

2017 begonnen wij op 1 januari met een vredeswandeling in het centrum van Apeldoorn. De inzet voor de vrede is het hele jaar 
voortgezet in de School van Vrede die elke woensdag middag gehouden wordt in de kledingbank met kinderen van de 
basisschool. De Kledingbank heeft dit jaar meer mensen in financiële problemen kunnen helpen aan gratis kleding. Opvallend 
hierbij is de grote toename van het aantal kinderen. Wij zijn heel blij met een eenmalige subsidie van de gemeente Apeldoorn 
(uit het potje voor kinderen in armoede) om structureel nieuw ondergoed te kopen. 
In de Kledingbank is een koffieontmoeting gestart voor mensen uit de wijk en een naaiatelier waar kleding van gasten van de 
Kledingbank hersteld kan worden. 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 een groeiend aantal gasten. De Rotary t’ Loo heeft zich geweldig ingezet om zelf kerstpakketten samen te stellen 
die wij konden uitdelen aan de zwerfjongeren. Wij prijzen ons gelukkig dat we beschikken over 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 uitgebreid bestuur, een goed 
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.

Na een hectisch 2016 is 2017 veel meer het jaar geworden van even stilstaan. Niet zozeer in onze activiteiten maar wel in de 
geplande investeringen/uitgaven. Als eerste hebben wij een sponsorbijdrage gekregen voor aanpassen van de kledingbank. Wij 
durfden dat bedrag niet zondermeer te investeren in onze kledingbank zonder zicht te hebben op meer continuïteit over het 
gebruik van het gebouw. Inmiddels zijn de gesprekken met de gemeente Apeldoorn zodanig positief dat wij verwachten in 2018 
de verbouwing te zullen realiseren. Wij hebben dan ook de hele sponsorbijdrage als reservering opgenomen zodat zowel de 
ontvangst als de uitgave in de jaarrekening van 2017 komt.
Voor het gebruik van het parochiehuis konden wij nog geen bijdrage leveren aan een beter uitgeruste keuken omdat de 
geplande verbouwing van het parochiehuis om diverse redenen vertraging heeft opgelopen. Omdat wij rekenen op een forse 
investering hebben wij alvast een deel ten laste van de jaarrekening 2017 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 zal de subsidie van de gemeente wegvallen omdat de WMO zodanig is gewijzigd dat wij als kleine organisatie 
niet meer in aanmerking komen voor een bijdrage. Voor de uitvoering van de bestaande activiteiten heeft dat niet direct 
gevolgen maar wellicht wel voor onze groeimogelijkheden.

Een andere activiteit waarvoor wij een bijdrage hadden ontvangen, is het organiseren van een uitje voor kinderen uit Apeldoorn 
Zuid. Omdat wij dit niet rond konden krijgen in 2017 is deze activiteit doorgeboekt naar 2018.
Niet terug te vinden in de jaarrekening maar wel opgenomen in het budget voor 2017 was een bijdrage voor een vakantie van 
de nieuwe Nederlanders waarmee wij de afgelopen jaren een band hebben opgebouwd. De organisatie hiervan zou samen met 
de gemeenschap in Amsterdam worden gedaan. Helaas is het niet gelukt om in 2017 een geschikte tijd en plaats te vinden. In 
2018 wordt de post weer opgenomen waarbij wij zonder de gemeenschap van Amsterdam deze vakantie gaan organiseren. 
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Algemeen

Aan de uitgaven kant zien wij een dalende trend. Niet dat wij minder doen maar wij worden 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. 
Dat de totale kosten hoger uitvallen is dan ook vooral te danken aan de hierboven al beschreven reserveringen.

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

Vooruitblik 2018: Ook het komend jaar wordt continuïteit een theam. In 2018 hopen wij de lijn van 2017 en eerdere jaren met 
onverminderde energie door te zetten. Wij zetten het overleg met de Gemeente voort om de aankoop van het gebouw waarin 
de kledingbank is gevestigd uiteindelijk te realiseren en ook de verbouwing van de keuken in de Emmausparochie blijft een 
aandachtpunt..
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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 36.921€        53,2% 31.973€       55,2%
3. Liquide middelen 32.463€        46,8% 26.000€       44,8%

69.384€        100,0% 57.973€       100,0%
PASSIEF
4. Eigen vermogen 52.334€        75,4% 52.208€       90,1%
5. Voorzieningen/reserveringen 16.250€        23,4% 4.650€          8,0%
6. Kortlopende schulden 800€              1,2% 1.115€          1,9%

69.384€        100,0% 57.973€       100,0%

31-12-2017 31-12-2016

Pagina 5 van 12



Stichting Sant'Egidio Apeldoorn

JAARREKENING 2016

BALANS PER  31 december (na resultaatbestemming)

ACTIVA

1. VOORRADEN/INVENTARIS -€             -€                  

2. VORDERINGEN
2a. Vorderingen met looptijd > 1 jaar 36.000€        30.000€       
2b. Debiteuren 904€              867€             
2c. Overige vorderingen en overlopende activa 17€                1.106€          

36.921€  31.973€       

3. LIQUIDE MIDDELEN 32.463€  26.000€       

TOTAAL 69.384€  57.973€       

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN 52.334€  52.208€       

5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN 16.250€  4.650€         

6. KORTLOPENDE SCHULDEN
6a. Kortlopende schulden en overlopende passiva 800€              1.115€          

800€        1.115€         

TOTAAL 69.384€  57.973€       

2016

2017 2016

2017
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WINST EN VERLIESREKENING 2016
2017 2017 2016

Werkelijk Begroot Werkelijk

7. OPBRENGSTEN 26.100€        21.325€      34.823€       

8. KOSTEN VERBONDEN AAN
8a. wekelijkse/ maandelijkse activiteiten 21.541€        10.500€      15.779€       
8b. eenmalige/ jaarlijkse activiteiten 1.636€          6.350€        3.070€         
8c. de gemeenschap 2.512€          2.900€        525€             

25.688€        19.750€      19.374€       

9. OVERIGE KOSTEN 286€              1.688€        862€             

RESULTAAT 126€              -113€          14.587€       
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TOELICHTING

ALGEMEEN

BOEKJAAR
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. De vergelijkende cijfers betreffen de 
periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
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BALANS

ACTIVA

1. VOORRADEN / INVENTARIS
31-12-2017 31-12-2016

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

-€                  -€                  

2a. VORDERINGEN > 1 jaar
31-12-2017 31-12-2016

Lening aan de Emmausparochie 36.000€       30.000€       

2b. DEBITEUREN 
31-12-2017 31-12-2016

Curitas 904€             867€             

2c. OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 
31-12-2017 31-12-2016

Vordering op de PCI van de Emmausparochie -€                  779€             
Vooruitbetaalde kosten -€                  133€             
Overige vorderingen 17€               194€             
 17€               1.106€         

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 de verbouwing van de keuken in de Emmausparochie.

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.
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3. LIQUIDE MIDDELEN
31-12-2017 31-12-2016

NL81 INGB 0006 7476 28 2.463€          3.500€         
NL81 INGB 0006 7476 28 - Spaarrekening 30.000€       22.500€       

32.463€       26.000€       

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN
31-12-2017 31-12-2016

Vermogen per 1 januari 52.208€       37.621€       
Bij: exploitatiesaldo boekjaar 126€             14.587€       
Vermogen per 31 december 52.334€       52.208€       

5. VOORZIENINGEN/RESERVERINGEN
31-12-2017 31-12-2016

Vervanging bakfiets 1.250€          1.250€         
Reservering uitje kinderen 1.000€          -€                  
Reservering verbouwing wachtkamer 5.000€          -€                  
Reservering bijdrage keuken 9.000€          -€                  
Energienota oude locatie kledingbank -€                  3.400€         

16.250€       4.650€         

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

31-12-2017 31-12-2016
Nog te betalen kosten 800€             1.115€         
Nog niet ontvangen nota voor de boeken Het Woord van God

Samen met 2 andere organisaties hebben wij met onze kledingbank het pand aan de oude Beekbergerweg 151 t/m april 2016 
gedeeld. Naast de huur zouden wij ook een deel van de energielasten voor onze rekening nemen. Omdat er ook in 2017 geen 
afrekening is ontvangen laten wij deze reservering weer terugvloeien in het resultaat.

Wij hebben 1.000 euro ontvangen om te besteden aan een uitje voor kinderen uit Apeldoorn Zuid. Dit geld hebben wij opzij 
gezet omdat wij de organisatie in 2017 niet rond konden krijgen.
Uit een sponsoractie van Pinguins on Tour hebben wij 5.000 euro ontvangen voor verbouwing van de Kledingbank. Deze 
verbouwing is mede afhankelijk van de mogelijkheid om langer gebruik te kunnen maken van het pand van de Oude 
Beekbergerweg. Eind 2017 werd uit gesprekken met de gemeente duidelijk dat de mogelijkheid om langer gebruik te maken 
aanwezig is. De besteding van dit geld zal dan ook in 2018 worden gedaan.

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. In 2017 hebben 
wij hiervoor al 9.000 euro opzij gezet. 

In het verleden heeft de gemeenschap van Sant'Egidio in Apeldoorn gebruik gemaakt van een rekening bij de PCI van de 
Emmausparochie. De giften die bij de PCI zijn ontvangen in 2016 zijn ook ook als ontvangen gift opgenomen. In het 1e kwartaal 
van 2017 zijn in een gezamenlijke actie de laatste donateurs aangeschreven met het verzoek om in het vervolg op een ander 
rekeningnummer te storten. 

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 2016

7. OPBRENGSTEN
2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk
Ontvangen subsidie Gemeente Apeldoorn 6.225€        6.225€          6.225€         
Ontvangen giften en donaties 13.835€      8.300€          13.917€       
Ontvangen uit collectes 2.816€        4.000€          11.474€       
Ontvangen uit opkoop overtollige kleding 3.119€        2.800€          2.892€         
Ontvangen uit boekverkoop -€                 -€                  315€             
Ontvangen rente 105€           -€                  -€                  

26.100€      21.325€       34.823€       

8. KOSTEN VERBONDEN AAN

8a. WEKELIJKSE/MAANDELIJKSE ACTIVITEITEN
2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk
Straatteam/bakfiets 732€           1.450€          610€             
Franciscustafel (incl. reservering keuken) 11.512€      3.050€          2.705€         
Kledingbank (incl. reservering verbouwing en 
vrijval reservering energie) 6.745€        4.600€          11.976€       
Zwerfjongeren 180€           300€             181€             
School van Vrede (incl. reservering uitje) 1.939€        1.000€          182€             
Naaiatelier 264€           -€                  -€                  
Activiteiten voor bejaarden 169€           100€             125€             

21.541€      10.500€       15.779€       

8b. EENMALIGE/JAARACTIVITEITEN
2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk
Vredeswandeling 84€              200€             333€             
Nieuwe Nederlanders 202€           4.000€          591€             
Kerstactiviteiten 1.154€        2.150€          2.146€         
Noodhulp 195€           -€                  -€                  

1.636€        6.350€          3.070€         

8c. DE GEMEENSCHAP
2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk
Pinksterbijeenkomst 280€           300€             89€               
Egidius Jong 1.177€        850€             -€                  
Aandacht voor vrijwilligers 166€           500€             436€             
Bijdrage bezoek Antwerpen, kosten wake Martelaren 218€           -€                  -€                  
Nieuwe liedbundels -€                 750€             -€                  
Het woord van God 460€           200€             -€                  
Verjaardag van Sant'Egidio 210€           300€             -€                  

2.512€        2.900€          525€             
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9. OVERIGE KOSTEN 
2017 2017 2016

werkelijk begroot werkelijk
Publicatie/Drukwerk 33€              100€             526€             
Kosten website -€                 -€                  66€               
Algemene kosten 253€           400€             270€             
Onvoorzien -€                 1.188€          -€                  

286€           1.688€          862€             

Totaal uitgaven 25.974€      21.438€       20.236€       

FINANCIEEL RESULTAAT    126€           -113€            14.587€       

Apeldoorn, 

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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