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Voorwoord
Beste lezer,

Het rapportagejaar 2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we allemaal hard geraakt werden door de
coronapandemie. Voor iedereen betekende dat veel onzekerheid: zal de ziekte mij of mensen om mij heen
treffen? En in welke vorm: verlies van gezondheid, werk of geliefden? In het bijzonder kwam de corona en de
lockdown hard aan bij onze doelgroep, de kwetsbare dak- en thuislozen in de stad Breda. Direct na de eerste
lockdown konden ze ineens nergens meer terecht, ze hadden geen onderdak, moesten overleven op straat. Iets
heel basaals: ze konden overdag niet eens naar het toilet! Velen verloren hun baan en zijn daardoor dakloos
geraakt. We zagen eenzaamheid erger dan ooit.
Voor ons als Stichting de Herberg betekende dit niet dat we bij de pakken gingen neerzitten. Integendeel. Direct
besloten we om de soepbus extra in te zetten als afhaalpunt, waardoor we drie maanden lang ca. 100
voedselpakketten (met bijvoorbeeld een extra stukje zeep, enz.) per week konden uitdelen aan onze dakloze
stadsgenoten. We hoefden dit niet alleen te doen, maar konden terugvallen op onze groeiende groep
vrijwilligers; inmiddels hebben we ruim 50 vrijwilligers! Aansluitend hielpen kerken, horeca, scholen, politieke
partijen en kregen we zelfs landelijke steun en bekendheid. Ook particuliere stadsgenoten hebben ons daarbij
geholpen. Ik denk bijvoorbeeld aan de mevrouw die drie maanden lang twee keer per week twee doosjes warm
gekookte eieren voor onze doelgroep bracht. Het was hartverwarmend dat we op deze manier het Licht van het
evangelie handen, voeten en woorden konden geven in onze stad.
Licht in de Herberg. Dat was het thema van onze kerstviering. Tijdens de kerstdagen was ons inloophuis vier keer
rond de etenstijden geopend. Mensen in eenzaamheid konden zo genieten van een maaltijd, wat gezelligheid, en
we zaaiden het Woord van God door te wijzen op Jezus, het Licht van deze wereld. Dit voorwoord besluit ik met
namens het bestuur onze dank uit te spreken richting allen die een bijdrage leverden en geef de woorden van
onze Koning door: ‘voor zover u dit voor een van Mijn geringste broeders gedaan hebt, hebt u dat voor Mij
gedaan.’

Bas Keijzer
Voorzitter bestuur Stichting de Herberg Breda

2

Stichting de Herberg – Jaarverslag 2020

Oprichting
Oprichting
De Stichting De Herberg werd opgericht per 22 april 2002
ten overstaan van notaris Mr Willem Jan Velema te Noordenveld.
Initiatiefnemer en oprichter van de Stichting de Herberg was Wim Kant. Het helpen van
mensen was zijn missie, een opdracht van God. Eerst bezocht hij daklozen op straat, bracht
ze te eten en sprak met hen. Hij was voor vele mensen een luisterend oor op straat.
Hij zocht naar een gebouw om deze mensen een onderkomen te bieden. Dat bleek echter
niet haalbaar. Wat wel haalbaar was, was een bus. Hij bouwde samen met zijn broer een
stadsbus om tot een inloopcentrum waar mensen terecht konden voor een praatje, een kop
koffie of een kom warme soep. Als het koud was werden er sjaals, handschoenen en warme
mutsen uitgedeeld. Al gauw stond Stichting de Herberg bekend als de SOEPBUS van Breda.
Van 2002 tot 2016 stond de soepbus drie keer per week op een vaste plek in Breda.
Hij won van veel mensen vertrouwen en wist hen liefdevol te overtuigen dat er ook voor hen
een uitweg was. Jarenlang bracht hij gemiddeld 30 mensen per jaar naar afkickklinieken.
Als mensen terug vielen, ving hij hen liefdevol op. Vaak lukte het een tweede of derde keer
wel...
Inmiddels is de stichting flink gegroeid en hebben we een Inloophuis waar mensen op vrijdag
en zaterdag terecht kunnen voor een luisterend oor, een kom warme soep of een warme
maaltijd. Doordeweeks hebben we een Steun en Adviespunt waar mensen terecht kunnen
voor allerlei vragen en ondersteuning. Daarnaast hebben we een team veldwerkers die de
straat op gaan en dak- en thuislozen presentievol benaderen in hun eigen omgeving.
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Het doel van de stichting is
Het bevrijdend Evangelie uit te dragen in Woord en daad, op grond van Mattheüs 25: 34-45
Door zorg en aandacht te geven aan de mens in nood, te weten mensen die verslaafd zijn,
dakloos geworden, zwerven, eenzaam zijn, uitgestotenen, kortom mensen die vaak zowel
lichamelijk als geestelijk verzwakt zijn en in sociaal opzicht behoren tot de kansarmen, en
voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting wil dit doel bereiken door
1. Activiteiten te verzorgen die passen in de doelstelling
2. Vrijwilligers uit kerken aan te stellen die in het kader van de doelstelling ondersteunend,
stimulerend, coördinerend en waar mogelijk uitvoerend werkzaam zijn;
3. Waar mogelijk en nodig hulp in te schakelen van deskundigen;
4. Samen te werken met instellingen, personen of groepen die geheel of gedeeltelijk
werkzaam zijn op het gebied van de doelstelling van de stichting;
5. Contacten te onderhouden met instanties die zich op soortgelijk terrein bewegen;
6. Alle andere wettige middelen die met het vermelde doel rechtstreeks of zijdelings
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.

Onze Kernwaarden
De Herberg heeft drie kernwaarden geformuleerd die duidelijk en zichtbaar en herkenbaar
zijn in alle lagen, taken en uitvoeringen van de organisatie.
Duidelijk
Christelijke identiteit.
Voor ieder mens is er hoop en perspectief.
Dienend
Oprechte aandacht voor de medemens die lijdt.
Respectvol vanuit gelijkwaardigheid, niet voor maar samen met de cliënt.
Doeltreffend
Laagdrempelig zonder onnodige barrières.
Zorg op maat waarin de hulpvraag van de cliënt centraal staat.
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Aanbod 2020
Inloop

Steun en
Adviespunt

Soepbus

Veldwerk

Onder de
Pannen (i.o)

Inloop
Onze inloop is gastvrij en laagdrempelig. In het afgelopen jaar hebben we 146 unieke
bezoekers mogen verwelkomen in de Herberg.
Bij ons in de Herberg mag je tot rust komen. Wij bieden mensen een luisterend oor,
ongeacht afkomst of religie. De Herberg heeft een gastvrije huiskamer waarin we drinken,
brood en een verse warme (goed gevulde) kom soep of warme maaltijd aanbieden.
Daarnaast verstrekken we gratis kleding en slaapzakken.
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Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een computer en het internet, het
spelen van een gezelschapsspelletje of het lezen van een krant. Voor de muzikale bezoekers
onder ons is er gelegenheid om samen muziek te maken.
Als je de grip op het leven bent kwijtgeraakt, komt vaak de vraag naar boven wat het doel
van je leven is en wat je verdere plannen zijn. Daarom bieden we geestelijke zorg voor wie
daar behoefte aan heeft. Vele hadden behoefte aan een Bijbel en/of uitleg. In heb afgelopen
jaar hebben we tientallen Bijbels in verschillende talen mogen uitdelen.
Invloed Corona:
Tijdens de eerste lockdown (vanaf 15 maart t/m 1 juni) moesten wij noodgedwongen onze
deuren sluiten.
Vanwege het coronavirus konden we het afgelopen jaar geen invulling geven aan
onderstaande activiteiten:
Onze bezoekers helpen bij het verzorgen van de koffie, het eten en de afwas. De maaltijd
wordt samen met bezoekers klaargemaakt.

“De Herberg is voor mij een warme huiskamer die
ik zelf niet heb"
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Veldwerk
Veldwerkers benaderen dak- en thuislozen presentievol in hun eigen omgeving en
ondersteunen hen in de eerste levensbehoeften zoals eten, drinken, kleding en dekens. Vaak
ontstaat hiermee het eerste contact en een goed gesprek. Indien mogelijk verwijzen wij hen
door richting professionele zorg. Onze veldwerkers zijn zowel overdag als ’s avonds op
meerdere dagen per week zichtbaar zijn in de stad.

Bakfiets
Onderdeel van het veldwerk is de elekrische bakfiets.
Van maandag tot en met vrijdag fietsen we met onze bakfiets in de stad om dak- en
thuisloze mensen op straat op te zoeken. We bieden praktische hulp en een luisterend oor.
Zo blijven we in contact en helpen we waar we kunnen. Daarnaast informeren we (nieuwe)
dak- en thuislozen waar zij terecht kunnen voor hulp.
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Soepbus
De soepbus is een belangrijk onderdeel voor dak- en thuislozen in Breda en omgeving. De
Soepbus werd in 2020 drie keer per week ingezet en stond op een vaste plaats in het
centrum van Breda. De soepbusdienst wordt door vrijwilligers bemenst.
De soepbus is er voor de mensen die een groot deel van hun dagen en nachten doorbrengen
op straat of in de maatschappelijke nachtopvang. Vaak zijn het gebruikers van (hard)drugs
en alcohol en of mensen met psychische problemen. Maar er komen ook mensen die moeite
hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Een kom warme soep en warme aandacht
kunnen ze vaak goed gebruiken.
We delen uit een warme goedgevulde kom soep, brood, fruit en drinken aan de mensen in
nood. Als het koud is delen we sjaals, mutsen, handschoenen, thermokleding en dekens uit.
Vaak ontstaat hiermee het eerste contact. Hiermee wordt vertrouwen opgebouwd, we zijn
een luisterend oor, hebben geduld, nemen de tijd en bieden persoonlijke aandacht.
Daarnaast heeft de soepbus een belangrijke signaleringsfunctie voor nieuwe daklozen.
Indien gewenst helpen we dak- en thuislozen verder of we brengen hen in contact met
bestaande hulpverlening.
Invloed corona:
Tijdens de eerste lockdown hebben we onze soepbus ingezet als afhaalpunt. 12 weken lang
hebben we 100 noodpakketten per week uitgedeeld onder de dak- en thuislozen! De
noodpakketten waren voorzien van eten, drinken, kleding en toiletartikelen zoals zeep,
mondkapjes tandpasta, en tandenborstels.
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Steun en Adviespunt
Mensen kunnen bij het Steun en Adviespunt terecht voor praktische hulp, financiële
vraagstukken, hulp bij het invullen van formulieren, een luisterend oor of juist iemand die
met hen meedenkt of opkomt voor zijn of haar belangen.
Professionele vrijwilligers zoals een arts, een jurist, een maatschappelijk werker en pastoraal
werkers bemensen het Steun en Adviespunt. Samen met de client kijken we naar zijn of haar
mogelijkheden. Op basis wat daar uit komt, starten we het
begeleiding/ondersteuningstraject. Door de juiste zorg, steun en oprechte aandacht hebben
vele een stap in de goede richting gezet naar een verslavingsvrij leven, werk en of
huisvesting.
Invloed Corona:
Tijdens de eerste lockdown (vanaf 15 maart t/m 1 juni) moesten wij noodgedwongen het
Steun en Adviespunt sluiten. Vele arbeidsmigranten waren door de coronacrisis hun werk
kwijtgeraakt en dakloos geraakt. Vanwege te weinig financiële middelen kon Barka tijdelijk
geen ondersteuning bieden met het zoeken van werk en huisvesting. Daarom hebben we een
tijdelijke cliëntenstop ingelast (van drie maanden) en het Steun en Adviespunt alleen
beschikbaar gesteld voor dakloze arbeidsmigranten om hen zo snel mogelijk verder te
helpen. We hebben in 2020 dertien arbeidsmigranten mogen helpen aan werk en
huisvesting. Ook hebben we een aantal verslaafde arbeidsmigranten geholpen om terug te
keren naar het land van herkomst waar zij de juiste medische en/of verslavingszorg hebben
gekregen.

"Ik voel me hier gehoord en serieus genomen"
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Zorg en aandacht voor dakloze arbeidsmigranten

Met een contract en een ticket in de hand op weg naar werk en huisvesting!
Het is belangrijk dat dakloze arbeidsmigranten weten waar ze terecht kunnen voor hulp
zodat zij zo snel mogelijk (weer) aan het werk kunnen of terug kunnen naar het land van
herkomst. De Herberg is zo'n een plek waar ze kunnen aankloppen. Samen met Barka staan
we klaar om op straat belande arbeidsmigranten uit de EU hulp te bieden.
In Nederland verblijven ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit Oost-Midden- en ZuidEuropa (EU-arbeidsmigranten) -Bron: Rijksoverheid.nlZij werken onder meer in de bouw, de agrarische sector en de schoonmaak. Voor de
Nederlandse economie zijn zij van groot belang, maar ze hebben een uiterste zwakke positie
op de arbeids- en woningmarkt.
In veel gevallen regelt de werkgever voor de arbeidsmigrant meestal ook de huisvesting en
zorgverzekering. Wanneer de werkgever geen werk meer heeft verliest iemand niet alleen
zijn of haar baan maar ook zijn of haar huisvesting en zorgverzekering. Door de coronacrisis
zijn veel tijdelijke contracten niet verlengd.
Recht op sociale, maatschappelijke of juridische hulp hebben zij niet. Zij staan vaak letterlijk
dezelfde dag nog op straat.

Ook deze mensen hebben hulp nodig!
Veel van hen hebben we zien afglijden door een leven op straat. Vaak kampen zij met
ernstige psychische problemen in combinatie met alcohol en drugs. Terugkeer naar het land
van herkomst is vaak de enige en beste optie. In samenwerking met stichting Barka proberen
we hen te helpen met het aanvaarden van hulp.
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Onder de Pannen
Er is een groeiende groep nieuwe daklozen, niet verslaafd of met psychiatrische
aandoeningen, maar zonder goed sociaal netwerk dat hen opvangt. De economische
daklozen. Voor deze mensen bestaat niet of nauwelijks opvang, terwijl deze groep in
omvang toeneemt. Het gaat vooral om mensen die door verlies van hun baan of door
scheiding op straat terecht komen. Het doel van het project is om mensen snel onderdak te
bieden, zodat zij niet verder afglijden en afhankelijk raken van hulpverlening en mogelijk van
de (dure) nachtopvang.
Stichting de Herberg Breda wil in samenwerking met de gemeente voor deze specifieke
groep een alternatief aanbod ontwikkelen genaamd: 'Onder de Pannen'. Deze nieuwe
daklozen brengen we tijdelijk onder bij Bredanaars die een kamer beschikbaar hebben en
bereid zijn een mede-Bredanaar hulp te bieden. Degene die onder dak gebracht wordt,
betaalt hiervoor een onkostenvergoeding.
In mei 2019 hebben we het project “Onder de Pannen Breda” ingediend bij de burgemeester
en wethouders van Breda. We hadden gehoopt om deze pilot in 2020 verder uit te rollen.
Helaas is dit mede door corona uitgesteld. Eind november 2020 zijn de gesprekken weer in
volle gang gezet. We hopen in het tweede kwartaal van 2021 van start te gaan!
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Samenwerkingspartners
Gezamenlijke inloopvoorzieningen Breda
Stichting De Herberg heeft zich aangesloten bij de `Gezamenlijke Inloopvoorzieningen Breda`
Dit platform onderschrijft het belang van samenwerking met andere inloopvoorzieningen in
Breda. Doel is dat we samen meer kunnen betekenen voor de kwetsbare inwoners van
Breda.
Samenwerking professionele instanties en organisaties
In samenwerking met Stichting Barka begeleiden we dakloze arbeidsmigranten naar werk en
huisvesting en eventuele terugkeer naar het land van herkomst waar verdere medische
en/of verslavingszorg wordt verleend. Daarnaast hebben we een fijne goede samenwerking
met ketenpartners zoals het straatteam van SMO en bemoeizorg.

Public Relations
Graag houden we u op de hoogte over onze nieuwtjes en werkzaamheden. Daarom
verschijnt onze nieuwsbrief 4x per jaar. Daarnaast hebben we vanwege de vele
nieuwsberichten vanaf maart een eigen facebookpagina en zijn we te volgen via
https://www.facebook.com/StichtingDeHerberg/ (ook als je geen facebook hebt zijn onze
nieuwsberichten te bekijken)!
In 2020 zijn we verschillende keren in de media geweest. Waaronder radio, televisie, krant
en internet. We zijn dankbaar voor de enorme belangstelling voor ons werk. We vinden het
belangrijk dat dak- en thuislozen een gezicht krijgen en dat er geen taboe meer rust op dak
en thuisloosheid. Daarom hebben we samen met een aantal cliënten en bezoekers
ingestemd om situaties in beeld te brengen. Benieuwd naar onze media berichten? Ga naar
https://stichtingdeherberg.nl/de-herberg-in-de-media/herberg-nieuws.
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Cliëntenfonds
In oktober hebben wij een cliëntenfonds opgericht, speciaal voor mensen die anders niet
geholpen zouden worden. Vanuit dit fonds kunnen we o.a. tandartskosten, brillen en een
pedicure bekostigen maar bijvoorbeeld ook beltegoed inkopen zodat daklozen hun zaken
goed kunnen regelen.
Daarnaast betalen we regelmatig paspoorten, ID's, inschrijvingen, zorgverzekeringen,
reiskosten naar de ambassade of een treinticket voor een "verdwaalde" reiziger die terug wil
keren naar zijn familie en/of het land van herkomst zodat mensen echt een stap verder in de
goede richting kunnen zetten!
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Fondsen en donaties
Geldmiddelen
Het vermogen, respectievelijk de inkomsten van de stichting zullen bestaan uit hetgeen de
stichting door subsidies, donaties, erfstellingen, legaten, schenkingen, uit vrijwillige
bijdragen of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
De stichting draagt er zorg voor dat ontvangen subsidies, donaties, erfstellingen, legaten,
schenkingen, vrijwillige bijdragen enzovoorts, worden aangewend overeenkomstig de
eventueel daaraan verbonden aanwijzingen van de betreffende respectieve begunstigers.

CBF en Fondsenwerving
Stichting de Herberg Breda mag met ingang vanaf 1 januari 2020 het keurmerk 'Erkend Goed
Doel' voeren! Deze certificering biedt de ruimte om vele fondsen aan te schrijven voor de
projecten die we momenteel draaien en gaan uitvoeren in de komende tijd. Daarnaast zijn
wij opgenomen in het Register Goede Doelen op www.cbf.nl
Wat is de erkenning? De erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF,
Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge
kwaliteitseisen voldoen, kunnen de erkenning krijgen. Nadat de erkenning is verstrekt, krijgt
een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets.
Zo weet u zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met iedere
euro, verantwoording afleggen en ons jaarlijks onafhankelijk laten controleren. Dankzij
verschillende fondsen konden wij in 2020 onze activiteiten voortzetten en zelfs uitbreiden!
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Onze elektrische bakfiets is mede mogelijk
gemaakt door Haella Stichting!
Haella Stichting heeft een bedrag van €2.000,00 gehonoreerd. Met de bakfiets kunnen we
iedere dag van de week milieuvriendelijk, snel en goedkoop goederen en voedsel vervoeren
en uitdelen!

"Vannacht was het koud. Ik verheug mij iedere ochtend op dat
warme bakje koffie en een boterham. De Herberg ziet mij niet als een
alcoholist maar als mens. Dat betekent heel veel voor mij".
-Anoniem-
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Noodfonds Netwerk DAK
Door de coronamaatregelen kwamen veel kwetsbare mensen in de knel. Netwerk DAK
richtte een Noodfonds op om acute hulp mogelijk te maken. Tijdens de eerste lockdown
hebben we een beroep gedaan op het noodfonds van Netwerk DAK en mochten wij
€2.500,00 ontvangen. Netwerk DAK, namens de dak- en thuislozen, dank jullie wel!

Kansfonds
Onze oude soepbus was oud en versleten en aan vervanging toe. Om onze soepbusactiviteiten voort te kunnen zetten was een nieuwe tweedehands soepbus noodzakelijk.
Kansfonds heeft €15.000,00 gehonoreerd waardoor wij een nieuwe soepbus konden
aanschaffen!

Evelien de Bruijn (radio- en televisiepresentatrice) en Steffie (student) hebben in het
televisieprogramma “weet ik veel” een fantastisch bedrag bij elkaar gespeeld voor de
soepbus! De soepbus brengt veel kosten met zich mee. Denk aan levensmiddelen,
toiletartikelen, schoon ondergoed, sokken, thermokleding, brandstof, verzekeringen en
wegenbelasting. Mede dankzij “Weet ik veel” hebben we een nieuwe soepbus kunnen
aanschaffen en kunnen we de soepbus draaiende houden! https://youtu.be/Bz_Q5GwRTtk
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Organisatie
Organisatie
De Herberg is een vrijwilligersorganisatie. Zonder de inzet van onze vrijwilligers zou het werk
van de Herberg niet bestaan! Een aantal van hen zijn professionele vrijwilligers waaronder
een geestelijk verzorger, psycholoog, maatschappelijk werker, jurist en een arts. De Herberg
heeft ruim 50 vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens.
We zijn dankbaar voor de grote flexibele en liefdevolle inzet van al onze medewerkers.
Daarnaast zijn wij een Erkend leerbedrijf. Door stages en leerbanen aan te bieden leveren
we een belangrijke bijdrage aan de toekomst. Studenten hebben een frisse kijk en nemen
actuele kennis en nieuwe inzichten met zich mee. In 2020 mochten we 2 fantastische
stagiaires verwelkomen!
Invloed corona:
Helaas moesten een aantal vrijwilligers hun vrijwilligerswerk neerleggen omdat zij in een
risicogroep zitten. Waar voor sommige mensen (tijdelijk) deuren sluiten gaan voor andere
mensen een raam open. Mede door de coronacrisis hebben tientallen nieuwe vrijwilligers zich
het afgelopen jaar aangemeld. We zijn hier enorm dankbaar voor!
In februari heeft een groot deel van de vrijwilligers een cursus gehad over omgaan met
agressie. Helaas heeft dit door corona geen gevolg meer gehad.

Coördinator Inloop
↗
Bestuur
----------------------------

Directie

↔
↑

↑

→

Coördinator Steun en
Adviespunt

↘

Raad van Advies

Coördinator
Soepbus / Veldwerk
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Directie
mw. H. van Herwijnen.
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en geeft leiding aan de
organisatie op alle beleidsgebieden van de stichting de Herberg en heeft bevoegdheden
welke zijn ontleend aan de statuten van de Stichting de Herberg. Zij geeft uitvoering en is
verantwoordelijk voor het financiële beleid van de stichting en onderhoud interne contacten
en contacten met externe partners, hulpverleningsinstanties en donateurs.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd. Het bestuurt de organisatie en is
eindverantwoordelijk voor de organisatie en het financiële beleid van de stichting.
Samenstelling bestuur 2020:
Bas Keijzer, voorzitter
Joyce Nelson, secretaris
Carmen van den Berg, penningmeester.
In 2020 is Jim Hayes afgestreden als bestuurslid. We zijn dankbaar voor zijn inzet waarin hij
met veel passie invulling heeft gegeven aan zijn functie als bestuurder.

Raad van Advies
Het bestuur en de directie wordt ondersteund door de Raad van Advies. Onze Raad van
Advies heeft veel kennis en professionaliteit in huis, denkt kritisch mee en adviseert
gevraagd en ongevraagd. De RvA bestaat uit de onderstaande 3 personen:
Frans Emmerik, Henk Meerloo en Gert Jan van den Berg.

Coördinators
Om alles goed te laten verlopen hebben we voor iedere afdeling een coördinator aangesteld.
De coördinator is aanspreekpunt voor de vrijwilliger en coördineert de afdeling. De
coördinator heeft korte lijntjes met de directie maar voert haar of zijn taken zelfstandig uit.
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De Herberg in cijfers
Balans en toelichting op de balans
Onderstaande gegevens hebben betrekking op de balans, gevolgd door een toelichting op de
balans.
Balans per:
ACTIVA
Vaste activa
Bus
Vlottende activa
Voorraad
Materialen
Liquide middelen
Ing Bank rekening courant
Moneyou Rekening
Kas

31-12-20

31-12-19

€ 14.012

€

0

€

€

0

0

€ 51.980
€
0
€
24
€ 66.016

€ 40.000
€
0
€
56
€ 40.056

PASSIVA
Reserveringsrekening

31-12-20

31-12-19

Reservering algemeen
Exploitatie resultaat

€ 40.056
€ 25.959

€ 15.589
€ 24.467

Kortlopende schulden
Te betalen kosten

€
€

€ 0
€ 0

0
0

€ 66.016
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€ 40.056

Toelichting op de balans
ACTIVA
Vlottende activa
Liquide middelen
Het saldo van de bankrekening is in overeenstemming met de jaaropgave van de ING Bank.
Het saldo van de spaarrekening Moneyou is in overeenstemming met de jaaropgave van de
Moneyou Bank. De spaarrekening Moneyou is per 5 november 2019 opgeheven en gestort
op de ING Bank rekening van de stichting.
PASSIVA
Reserveringsrekening
Reservering algemeen
Saldo per 1 januari 2020
Exploitatie resultaat 2020
Saldo per 31 december 2020

2020
€ 40.056
€ 11.948
€ 52.004

€ 15.589
€ 24.468
€ 40.057

Spaarrekening Moneyou
Saldo per 1 januari 2020
Opheffen rekening
Saldo per 31 december 2020

2020
€
0
€
0
€
0

2019
€ 8.896
€ 8.896
€
0

Kortlopende schulden
Te betalen kosten
Bankrente en -kosten december 2020

20

€ 00

Stichting de Herberg – Jaarverslag 2020

2019

Exploitatierekening 2020-2019

Begroting
2020

2020

2019

Ontvangsten/Baten
Giften
Overige ontvangsten
Rente
totaal inkomsten

€ 21.000
€
€
€ 21.000

€ 31.428
€ 30.930
€
€ 62.358

€ 15.938
€ 21.000
€
3
€ 36.941

Uitgaven/lasten
Maaltijden
Huur Annahuis
Huishoudelijke dienst
Autokosten 04-BP-FL (+ 8-VZV-19)
Parkeerkosten
Bankkosten
Herwijnen Organisatie en Advies
Km. kosten verg.
Overige kosten
KPN en Simpel
Cliëntenfonds
PR-kosten
Veldwerk
Kantoorkosten
Afschrijvingskosten
Totaal uitgaven

€ 2.000
€ 6.200
€
150
€ 4.200
€
€
175
€
€ 2.000
€ 1.000
€
550
€ 1.000
€ 3.500
€
€
€
€ 20.775

€ 2.418
€ 6.120
€
17
€ 2.126
€
288
€
161
€ 12.508
€ 1.886
€
171
€
971
€ 1.570
€ 3.665
€ 2.943
€ 1.072
€
483
€ 36.399

€
€
€
€
€
€

1.370
3.670
2.845
98

€
€
€
€
€

1.411
779
321
762
1.218

Resultaat

€

€ 25.959

€ 24.468
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€
€ 12.473
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