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Voorwoord
Het Straatpastoraat Den Bosch is, zoals geformuleerd in de Statuten: binnen het Bisdom Den
Bosch een private kerkelijke instelling "om uitvoering te geven aan de Evangelische opdracht
nabij te zijn aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden".
Het Straatpastoraat Den Bosch wordt geleid door pastor Julia Hoppenbrouwers, bijgestaan door
een team van vrijwilligers.
Een druk en bewogen jaar 2016 ligt achter ons. Het Straatpastoraat wil naast mensen gaan staan
die even of soms voor langere tijd het spoor kwijt zijn geraakt. Er zijn vele oorzaken mogelijk die
maken dat mensen in zo'n situatie kunnen belanden. U leest hierover meer in dit Jaarverslag.
Er zijn gelukkig nog maar weinig echte "daklozen". Want in materiële zin is er al veel goed
georganiseerde zorg in onze stad. Er is voor hen meestal wel degelijk "bed, bad en brood ", mits
zij bij de juiste instanties weten aan te kloppen.
Maar er is wel een groot aantal "thuislozen ". Naar schatting zijn dit in onze stad zo'n
zevenhonderd medemensen. Het zijn vooral deze mensen met wie het Straatpastoraat Den
Bosch te maken heeft.
In dit jaarverslag wordt dit alles nog eens extra duidelijk gemaakt. De straatpastor en waar
mogelijk haar vrijwilligers bieden allereerst een luisterend oor, nemen de tijd om naast deze
medemens te gaan zitten, tijd voor een gesprek en een geestelijke hulp of advies.
Er was in 2016 een wekelijks spreekuur op donderdag en een liturgieviering op zaterdag. De
straatpastor bezocht mensen op diverse plekken in de stad, ook vaak op straat. In dit
jaarverslag hopen wij u een beeld te geven van hoe de straatpastor in 2016 haar werk heeft
kunnen doen.
Met onze Nieuwsbrief en ook via de website werden in dat jaar de vele geïnteresseerden op de
hoogte gehouden van dit belangrijke werk.
Eind 2016 werd onze straatpastor helaas getroffen door een auto-ongeluk. Zij werd vervolgens
behandeld in het ziekenhuis en is nu, begin 2017, volop in een fase van herstel. Wij hopen en
verwachten dat zij over enige maanden de draad weer op zal pakken. Als gevolg hiervan
ontbreekt in dit verslag helaas de gebruikelijke bijdrage door de straatpastor.
Het Straatpastoraat Den Bosch is al meteen vanaf begin december zo goed mogelijk voortgezet
door enige vervangende krachten. U leest hier meer over in dit Jaarverslag 2016.

Jan G Vorstman
Voorzitter Straatpastoraat Den Bosch
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Verslag bestuur 2016
Het jaar 2016 was voor het bestuur van het Straatpastoraat een jaar met twee gezichten. Zo
voorspoedig als het jaar begon zo ingrijpend anders zou het jaar in december eindigen.
Nog steeds wordt iedere donderdag (met uitzondering van de vakantiemaanden) door de
straatpastor, Julia Hoppenbrouwers, haar spreekuur op de Boschmeersingel gehouden en op
zaterdag vinden de wekelijkse vieringen in de kerk plaats waarbij meestentijds de straatpastor
voorgaat. Daarnaast vindt incidenteel een doop- of dankdienst plaats.
Het bestuur vergaderde zevenmaal, voorts was er een bijeenkomst speciaal belegd voor de
subsidiënten. Steeds was de straatpastor bij die bijeenkomsten aanwezig.
Daarnaast was er vijfmaal een bijeenkomst van een afvaardiging van het bestuur met
vrijwilligers en straatpastor.
Het aantal vrijwilligers nam iets toe in vergelijking met 2015. Het verloop was met name in het
begin vrij sterk. Ook was niet steeds duidelijk of iemand nu vrijwilliger wilde zijn of zomaar een
aantal keren hulp wilde bieden. Maar met name de vrijwilligers afkomstig uit de wijk waren een
constante factor. Voor de vrijwilligers werd wederom een cursus georganiseerd onder leiding
van Frank Meeuwsen van de Stichting Bemoeizorg, waarbij met name de aandacht werd gelegd
op de specifieke problematiek bij dak- en thuislozen .
Wij waren verheugd in de persoon van Odulf van Summeren een persoon te kunnen aantrekken
die, hoewel geen lid van het bestuur, door zijn kennis en inzet het bestuur van een aantal taken
verloste. Helaas kondigde hij eind 2015 aan wegens drukke werkzaamheden zijn taak in 2017 te
zullen neerleggen.
Het bestuur was op 31 december 2016 samengesteld uit de volgende personen:
Jan G. Vorstman, voorzitter, Maarten van den oord, secretaris a.i., André van den Boer,
penningmeester, Gerard van Etten en Geertjan van Rossem, die zich steeds liet
vertegenwoordigen door diaken Vladimir Palte.
De Nieuwsbrief kon wederom viermaal verschijnen dankzij ondermeer de inspanningen van de
secretaris en oudbestuurslid Corrie Dansen. Met bijdragen van de straatpastor, diverse
vrijwilligers en pastoranten werd getracht een aantrekkelijk informatiemedium te creëren dat
ook een aanmoediging moest zijn voor potentiële geldgevers.
Helaas trof de straatpastor in december een ernstig auto-ongeluk, waardoor zij voorlopig niet in
staat was haar taken op zich te nemen. Eind 2016 vond met enkele kandidaten overleg plaats
om tijdelijk een aantal taken van de straatpastor over te nemen.
Zo eindigde het jaar 2016 voor het Straatpastoraat ongewis en kon het aantal activiteiten dat tot
de taak van de straatpastor behoorde, zoals de bezoeken aan de dagopvang en de woonlocaties
voorlopig slechts op beperkte schaal doorgang vinden. De oudstraatpastor Embregt Wever heeft
zich evenwel meteen bereid verklaard de zaterdagse vieringen voorlopig over te nemen.
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In het jaar 2015 had het bestuur zich afgevraagd of de nieuwe locatie Annakerk wel de meest
geschikte locatie was voor de zetel van het Straatpastoraat. In de loop van het jaar 2015 leek
deze locatie een goede vervanging van de vroegere locatie in de Moeder Teresazaal omdat de
indruk werd gewekt dat ieder de weg naar ’s-Hertogenbosch-West wist. Maar in 2016 kwam
toch regelmatig zowel bij de straatpastor als het bestuur de indruk bovendrijven dat een aantal
mensen het centrum wel a-centraal vond liggen, het aantal mensen dat naar het wekelijkse
spreekuur kwam was beperkt en wisselde sterk en naar de zaterdagse viering kwam slechts een
vast aantal bezoekers. Velen vonden de afstand van het centrum toch te ver. Het bestuur is zich
eind van het jaar gaan oriënteren op een andere locatie, maar omdat een en ander voorlopig nog
niet te realiseren was werd genoegen genomen met de huidige locatie, die in veel andere
opzichten uitstekend te noemen is voor het Straatpastoraat.
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Financieel verslag
Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de rekening en verantwoording van het jaar
2016 en de begroting 2017 op de navolgende pagina’s.
In 2016 bleken de inkomsten van het Straatpastoraat nagenoeg gelijk te zijn aan de uitgaven
hetgeen resulteerde in een overschot van € 982. Hoewel dit belangrijk minder is dan in 2015,
met een overschot toen van ruim € 9.000, geeft 2016 in financieel opzicht toch reden tot
tevredenheid.
Inkomsten
De in 2016 ontvangen subsidies bleven ruim € 7.000 achter bij die in 2015, terwijl deze in 2015
ruim € 5.000 lager waren dan in 2014. Voor 2016 is dit geheel te wijten aan een terugval van de
(project)subsidies van een aantal fondsen. Deze fondsen worden steeds kritischer in het
toekennen van subsidies en stellen vaak aanvullende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de eis dat
de vergoeding niet bestemd is voor dekking van de reguliere exploitatiekosten.
Daarom zijn deze projectsubsidies in de begroting voor 2017 nog eens met € 1.000 verlaagd
tot een bedrag van € 10.000.
Voor wat betreft de structurele subsidies hopen wij dat de congregaties ons in 2017 even ruim
bedelen als voorgaande jaren.
De poging om door middel van introductie van “Vrienden van het Straatpastoraat den Bosch”
een extra subsidiestroom van kleine giften te genereren en daardoor de afhankelijkheid van
enige grote subsidiënten te verminderen heeft nog steeds nauwelijks financieel effect.
Uitgaven
De totale uitgaven waren in 2016 vrijwel gelijk aan die in 2015: ruim € 70.0001 respectievelijk
€ 69.000.
De post administratiekosten viel in 2016 ruim € 1.400 hoger uit dan in 2015.
Omdat al een paar jaar de gerealiseerde uitgaven lager blijken dan begroot, zijn de voor 2017
begrote uitgaven meer in lijn gebracht met de realisatie in 2016.
Voor 2017 hebben wij in de begroting een bedrag van € 10.000 opgenomen voor vervanging van
onze straatpastor gedurende zes maanden wegens langdurige ziekte. De tijd zal uitwijzen in
hoeverre de periode van vervanging juist is ingeschat. Eventuele hogere vervangingsuitgaven en
extra kosten vanwege het ziekteverzuim kunnen gelukkig worden opgevangen door de
bestaande reserve.
Wij danken alle subsidiënten – groot of klein - van harte dat ze het werk van het straatpastoraat
ook in 2016 weer mogelijk hebben gemaakt.
Ook onze vrijwilligers willen wij bedanken voor hun inzet die ons in staat stelt de kosten binnen
de perken te houden.

1

Exclusief enige verrekeningen van de sociale lasten die eind eerste kwartaal 2017 plaatsvinden.
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REKENING EN VERANTWOORDING 2016
(Bedragen afgerond in €)
Realisatie
2016
INKOMSTEN
Subsidies

Realisatie
2015

€ 70.897

€ 78.444

€ 263

€ 539

TOTAAL INKOMSTEN

€ 71.160

€ 78.983

UITGAVEN
Totaal personeelskosten

€ 54.464

€ 55.041

Kosten liturgie en pastoraat
* projectkosten

€ 24

€ 319

* representatiekosten
* benodigdheden pastoraat

€ 103
€ 2.314

€ 310
€ 1.332

* reiskosten
* benevolentiegelden

€ 193
€ 1.650

€ 307
€ 1.810

€ 906

€ 1.282

Totaal kosten liturgie/pastoraat

€ 5.190

€ 5.361

Huisvestingskosten

€ 6.040

€ 5.720

Kantoorkosten
* kantoorkosten
* overige kosten

€ 80
€ 679

€ 154
€ 440

Totaal kantoorkosten

€ 758

€ 595

Algemene kosten
* administratiekosten
* lidmaatschap
* bankkosten

€ 3.357
€0
€ 407

€ 1.915
€ 150
€ 460

Totaal algemene kosten

€ 3.764

€ 2.525

-€ 39

€0

€ 70.178

€ 69.242

€ 982

€ 9.742

Rente spaargeld

* Vincentiusgelden

Kosten onvoorzien
TOTAAL UITGAVEN
TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)
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VERMOGENSOVERZICHT
(Bedragen afgerond in € )
FINANCIËLE MIDDELEN
Rekening -courant
Deposito
Rekening-courant Benevolentiegelden
Kruisposten
Kas
TOTAAL FINANCIËLE MIDDELEN

VORDERINGEN
Nog te ontvangen posten
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen rente

SCHULDEN
Loonheffing/reserve vakantiegeld 2016/
2015
Overig nog te betalen

TOTAAL VORDERINGEN -/- SCHULDEN
EIGEN VERMOGEN
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AF/TOENAME

Saldo
31-12-2016

Saldo
31-12-2015

€ 33.571
€ 75.884
€0
€0

€ 33.006
€ 75.545
€ 56
€0
€0

€ 109.454

€ 108.608

€ 875
-€ 891
€ 38

€ 269
-€ 613
€ 114

€ 23

-€ 230

-€ 3.287
-€ 1.132

-€ 3.741
-€ 561

-€ 4.419

-€ 4.302

-€ 4.396

-€ 4.531

€ 135

€ 105.058

€ 104.076

€ 982

€0

€ 847

Pagina 8

BEGROTING 2017
(Bedragen afgerond in €)
(Bedragen afgeronf in €)
INKOMSTEN
Subsidies
Rente spaargeld

€ 67.800
€ 250

TOTAAL INKOMSTEN

€ 68.050

UITGAVEN
Totaal personeelskosten

€ 55.300

Kosten liturgie en pastoraat
* projectkosten
* representatiekosten

€ 1.200
€ 2.400

* benodigdheden pastoraat
* reiskosten

€ 300
€ 300

* benevolentiegelden
* Vincentiusgelden

€ 1.800
€ 1.000

Totaal kosten liturgie/pastoraat

€ 7.000

Huisvestingskosten

€ 6.000

Kantoorkosten
* kantoorkosten
* overige kosten

€ 500
€ 1.350

Totaal kantoorkosten

€ 1.850

Algemene kosten
* administratiekosten
* lidmaatschap
* bankkosten

€ 3.500
€ 200
€ 500

Totaal algemene kosten

€ 4.200

Kosten onvoorzien

€ 1.000

TOTAAL UITGAVEN

€ 75.350

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+)

-€ 7.300
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