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VOORWOORD 

 
Het Straatpastoraat Den Bosch is een private kerkelijke instelling, met eigen statuten waarin het 
doel als volgt wordt geformuleerd: “ Uitvoering geven aan de Evangelische opdracht nabij te zijn 
aan de medemensen die zich in een situatie van maatschappelijke nood bevinden”. 

Dit doel trachten we te bereiken door het inzetten van de straatpastor die bij het Straatpastoraat 
Den Bosch in dienst is voor vierentwintig uur per week Aangezien zij nog haar master theologie 
moet behalen kon haar inzetbaarheid voor tweeëndertig uur per week in 2019 nog niet 
gerealiseerd worden. Wij hopen dat deze uitbreiding in het jaar 2020 gerealiseerd kan worden. 
Gelukkig wordt de straatpastor gesteund door een team van vrijwilligers die een deel van haar 
taken kan opvangen, deels in hun functie van gastheer of -vrouw tijdens de spreekuren en de 
diensten, deels als vrijwilligers die een pastoraal inhoudelijke bijdrage leveren. 
De straatpastor gaat afwisselend met een van de broeders van het Stadsklooster San Damiano 
voor in de zaterdagse diensten. Op donderdagmiddag houdt zij spreekuur in het klooster. Maar 
haar werk speelt zich op velerlei locaties in de stad af waar zij de mensen waar het 
Straatpastoraat zich op richt kan aantreffen: het Inloopschip, de andere opvanglocaties en de 
plekken waar dagbesteding plaatsvindt, zoals De Loods.  
Wij hopen dat de straatpastor haar studie in de loop van het jaar 2020 succesvol afrondt, zodat 
haar inzetbaarheid kan worden uitgebreid . 
Daarnaast vertrouwen wij erop dat ook in het komende jaar meer mensen  de aanwezigheid van 
het straatpastoraat in Den Bosch onderschrijven en zich via een abonnement op de nieuwsbrief 
dan wel een donatie dit voor de stad zo belangrijke werk willen steunen.  
                                                                              

 Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 
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Verslag Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 2019 

 
Het jaar 2019 was een jaar van vernieuwing en tegelijkertijd consolidatie voor het 
Straatpastoraat Den Bosch. 
Nieuw was de locatie waar de straatpastor haar spreekuur houdt en waar de zaterdagse 
diensten gehouden worden,  sedert december 2018 het Stadsklooster San Damiano aan de Van 
der Does de Willeboissingel. Dankzij de uitstekende relatie met de broeders franciscanen 
konden wij onze locatie voor het spreekuur en de viering van de diensten verplaatsen van de 
Annakerk in West naar het centrum van de stad. Voor de franciscanen is het verblijf van het 
Straatpastoraat in hun ruimtes ook een toevoeging aan een van hun opdrachten: de aandacht en 
hulp voor de mensen van de straat en degenen die niet goed voor hun eigen bestaan kunnen 
opkomen. Dankzij een forse sponsoring van de kant van de broeders was de verhuizing naar het 
Stadsklooster San Damiano voor het Straatpastoraat een goede zaak. 
Gebleken is het afgelopen jaar dat deze verhuizing geen windeieren opleverde. Het bezoek aan 
spreekuur en de vieringen nam toe. Ook door de contacten van de broeders kwamen meer 
mensen die uitzien naar laagdrempelige vieringen op zaterdag naar het klooster.  
Nog steeds houdt de straatpastor iedere donderdag (met uitzondering van de vakantiemaanden) 
haar spreekuur op het klooster waar zij een eigen kamer ter beschikking heeft. Op zaterdag 
vinden de vieringen in de kerk van het klooster (de oude paterskerk van de kapucijnen) plaats, 
waarbij de straatpastor met gardiaan Hans van Bemmel van de franciscanen de afspraak heeft 
gemaakt dat men om de week voorgaat.  
Voor bijzondere aangelegenheden, zoals de kerstviering, kan gebruik gemaakt worden van het 
geheel vernieuwde Franciscushuis. 
Naast de bezoekers die nu dichterbij de diensten kunnen bijwonen, zijn ook vaak franciscanen of 
clarissen als bewoners van het klooster bij de diensten aanwezig. 
 
Het bestuur vergaderde zesmaal, voorts was er een bijeenkomst speciaal belegd voor de 
subsidiënten. Steeds was de straatpastor bij die bijeenkomsten aanwezig of bracht een 
bestuurslid haar nieuws in. 
De goede contacten met het Franciscusfonds werden voortgezet. De door het fonds belegde 
vergaderingen en workshops werden namens het bestuur en de straatpastor regelmatig 
bijgewoond. 
Ook vond er tweemaal een evaluatiegesprek met de gemeente ‘s-Hertogenbosch plaats naar 
aanleiding van de door de gemeente toegekende subsidie. 
Daarnaast waren er enkele bijeenkomsten van de vrijwilligers, belegd door de straatpastor, 
waarbij een vertegenwoordiger van het bestuur meestentijds aanwezig was. Ook organiseerde 
de straatpastor enkele bijeenkomsten ten behoeve van en op verzoek van de vrijwilligers waarin 
met name enkele inhoudelijke thema’s aan de orde kwamen op het terrein van de bijbelexegese. 
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Het aantal vrijwilligers bleef vrijwel constant in vergelijking met 2018. Een vrijwilliger ging niet 
over van de Annakerk naar de nieuwe locatie. Nieuwe vrijwilligers konden we verwelkomen. 
Wat betreft de samenstelling van het bestuur waren er wel de nodige verschuivingen in de loop 
van het jaar. Allereerst moesten wij afscheid nemen van het bestuurslid Andrew de Vries die het 
team nog pas zo korte tijd tevoren had versterkt. Ook Vladimir Palte nam afscheid als 
vertegenwoordiger van de plebaan binnen het bestuur. Zijn plaats werd ingenomen door Hans 
van Bemmel OFM. Door zijn intrede in het bestuur ontstonden korte lijnen met de broeders 
hetgeen de effectiviteit van het Straatpastoraat ten goede kwam. 
Het bestuur 

Het bestuur was op 31 december 2019 samengesteld uit de volgende personen: 
Maarten van den Oord, voorzitter, Gerard van Etten, secretaris, Bas van den Bouwhuijsen, 
penningmeester, en Hans van Bemmel OFM, die als vertegenwoordiger van de deken in het 
bestuur zetelt, en het contact met de pastores van ’s-Hertogenbosch zal onderhouden. 
Er werd naarstig gezocht naar een opvolger van het teruggetreden bestuurslid Andrew de Vries. 
Begin 2020 werd in die lacune voorzien. 
Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief kon driemaal verschijnen dankzij ondermeer de inspanningen van de secretaris,  
vrijwilligster Dorine Kortooms voor het drukken en de verspreiding en vrijwilliger Frans 
Hoppenbrouwers voor de opmaak. Met bijdragen van de straatpastor, bestuursleden, 
vrijwilligers en verhalen van de straat werd getracht een aantrekkelijk informatiemedium te 
creëren dat ook een aanmoediging moest zijn voor potentiële geldgevers.  
Er werd werk gemaakt van een nieuw logo dat nog mede door bemoeienissen van oud-
bestuurslid Andrew de Vries werd ontworpen. 
Al met al kan het bestuur terugkijken op een goed jaar en met vertrouwen wordt het jaar 2020 
tegemoetgezien. 
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Straatpastoraat 2019 – Verslag van de straatpastor 

 

Vrijwilligers 

Dit jaar hebben drie nieuwe vrijwilligers zich aangemeld bij het straatpastoraat. De eerste kwam 
via de Franciscanen met het straatpastoraat in contact. Een tweede heeft ons gevonden via 
internet en is nu gastheer. 
De derde vrijwilligster had zich aangemeld nadat ik een viering had meegedaan bij de San 
Salvator gemeenschap. Zij heeft voornamelijk interesse in huisbezoek.  
Met haar komst heeft het straatpastoraat drie vrijwilligers die mensen thuis opzoekt. Hierdoor 
heeft het straatpastoraat een bezoekgroep kunnen oprichten om vrijwilligers die mensen thuis 
opzoeken beter te kunnen ondersteunen. We komen nu eens per kwartaal samen. We spreken 
over de casus die door vrijwilligers worden ingebracht en iedere bijeenkomst heeft ook een 
scholingskarakter zoals het herkennen en omgaan met levensvragen van de pastorant. Er komt 
een scholing om eenzaamheid verzachten. 
Eenzaamheid is een groot probleem. Zeker bij mensen die dagelijks kampen met armoede. Er 
zijn dan weinig gelegenheden waar je terecht kan, alles kost immers geld. Om deze redenen 
heeft het straatpastoraat voor alle vrijwilligers in het voorjaar van 2019 een 
scholingsbijeenkomst gehouden. Deze werd door de vrijwilligers goed bezocht. Toch blijkt het 
niveau verschil tussen de vrijwilligers onderling groot. Een enkeling kon niemand bedenken die 
arm zou kunnen zijn. Wat mij verbaasde want al onze pastoranten leven onder de armoede 
grens. Voor de vrijwilligers die tegenwoordig in de bezoekgroep zitten had het niveau van deze 
bijeenkomst hoger gemogen. Vandaar dat we in een klein groepje dit thema nog eens dieper 
gaan uitspitten. 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in het straatpastoraat en gelukkig kan ik melden dat de vrijwilligers 
ook met plezier zich voor ons inzetten. Ze komen graag bij ons en kunnen het ook onderling 
goed vinden. Omdat de vrijwilligers bij elkaar een plezierige groep zijn en samen komen al heel 
gezellig kan zijn is het bedankje voor de vrijwilligers dit jaar ook in die richting gezocht. We 
hebben begin januari 2020 een spelletjes middag georganiseerd voor de vrijwilligers en ze 
ontvingen een cadeaubon als  bedankje voor hun inzet in 2019. Voor ieder van hen had ik een 
persoonlijk woordje geschreven.  
Professionele contacten van de straatpastor 

Door medewerkers van het Inloopschip wordt ik weleens gebeld. En iets sporadischer door 
medewerkers van de drugsopvang. Wanneer ik gebeld word gaat het bijna altijd over een 
schrijnende situatie waarin geld een gedeelte van het probleem kan oplossen. Overigens gaat dit 
altijd over kleine bedragen en een enkele keer over een legitimatiebewijs. Wanneer de 
begeleiding belt stem ik altijd direct in. De benevolentiagelden voorzien in zulke verzoeken. 
Met het gemiddelde van eens per jaar word ik als straatpastor door de hulpverlening gebeld of 
ik geen opvang weet voor iemand die nergens terecht kan. En eveneens krijg ik eens per jaar het 
verzoek binnen of ik een opvang adres weet voor een huisdier. Tot op heden heb ik geen 
oplossing gevonden voor deze problemen. 
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Ook word ik sporadisch gebeld door de politie. Het gaat dan over iemand waar ze niets meer 
voor kunnen doen dan boetes uitschrijven terwijl er soms meer nodig is. Hier heb ik altijd 
ondersteuning aan kunnen geven. 
Voor de mensen die werken bij het Anker (het sociaal eethuis) ben ik een laagdrempelig 
meldpunt voor zorg. Het afgelopen jaar kwam er van deze kant zorg over specifieke dak- en 
thuislozen. Het is goed dat van hieruit zorg bestaat voor de mensen. 
Het is ook fijn om te merken dat deze zorg wordt opgepakt door het CVTB (bemoeizorg). Deze 
hebben voor sommigen mensen veel kunnen betekenen. 
Eveneens heb ik gesprekken bij de gemeente. Een paar keer per jaar word ik uitgenodigd voor 
een gesprek en hierin wordt mij gevraagd hoe het gaat in de dak- en thuislozen wereld. Dat dit 
gevraagd wordt vind ik erg positief. Op deze wijze hebben niet alleen mondige burgers, die 
bijvoorbeeld rondom een opvang wonen en klagen, een stem maar kan ook de kant van dak- en 
thuislozen belicht worden. 
De doelgroep dak- en thuislozen 

Het aantal daklozen blijft in het straatbeeld naar mijn idee gelijk ten opzichte van andere jaren. 
Wel merk ik dat ze minder zichtbaar zijn. Met uitzondering van de Jumbo City bij de 
Wilhelminabrug zijn ze niet veel in het straatbeeld. Waar ik andere jaren veel contact had op de 
straat zelf en de zijstraatjes van het centrum is dat afgelopen jaar minder geworden. Dit komt 
onder andere door gemeente- en politiebeleid die daklozen zoveel mogelijk uit het centrum 
houdt. 
Wat echter niet betekent dat er geen daklozen meer zijn. Afgelopen winter hebben zich bij mij 
drie daklozen gemeld, die al geruime tijd dakloos zijn, maar het in de winter niet meer 
volhielden. Deze drie zijn erg achterdochtig voor de hulpverlening en proberen daarvan weg te 
blijven. Dat lukt ze aardig want ook bij mij waren ze voorheen niet bekend.  
Meestal lukt het om mensen door te verwijzen. Toch zijn er ook altijd een paar die niets willen. 
Voor hen hebben we goede kwaliteitsslaapzakken geregeld die tot -10 beschermen tegen de 
koud.  
Honger 
Zowel daklozen als thuislozen melden zich bij mij met honger. Omdat ik zomaar geld meegeven 
geen goede oplossing vind ben ik begonnen met een kleine voorraad houdbare levensmiddelen 
in te slaan. Dit loopt goed. Hier maken vooral daklozen gebruik van, die anders niet genoeg te 
eten zouden hebben en thuislozen. Eens had ik iemand die aangemeld wilde worden voor de 
voedselbank. Na twee weken wachttijd had deze zijn afspraak voor een intake over twee weken. 
Met andere woorden voordat dit geregeld is, zou deze man zonder noodhulp al lang verhongerd 
zijn. Ook maken er mensen van gebruik die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank 
en mensen die niet in aanmerking willen komen. Bij deze groep gaat het vooral om het einde van 
de maand. Wanneer het geld op is, maar de maand nog niet. 
Hoeveel van mijn noodrantsoen gebruik gemaakt wordt verschilt erg maar er waren tijden dat ik 
het nauwelijks aangesleept kreeg. Ik ben dan ook erg blij dat in de Sint Jan voor ons een 
inzamelingsactie werd gehouden. 
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Geloof en zingevingvragen 
Verreweg de meeste gesprekken hebben als  thema  sociaal betrokken zijn. De meeste dak- en 
thuislozen zoeken naar manieren om mee te draaien in de maatschappij. Als dit niet lukt, 
bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening, is dit het grootste pijnpunt. De mensen willen 
betrokken zijn bij een groter geheel. 
Dit groter geheel heeft ook alles te maken met God en geloof. De meeste geloofsgesprekken heb 
ik met mensen die in iets geloven. In dit iets zit niet een onverschilligheid tegenover God maar 
het besef dat het te groot en te mysterieus is om te vatten en ze daar dus moeilijk woorden voor 
kunnen vinden. 
Er zijn ook mensen die zich thuis voelen bij een specifieke geloofsovertuiging. Van de niet 
Christelijke godsdiensten zijn vooral de Islam en het Taoïsme vertegenwoordigt. 
Afgelopen jaar heb ik vanuit de doelgroep ongeveer zes tot zeven keer de vraag gekregen of ik 
een Bijbel voor hen had. Deze Bijbels had ik gedurende het jaar besteld bij de Bijbelstichting. 
Geloof speelt een belangrijke rol voor mensen die dierbaren verloren hebben. Het is helemaal 
een bron van houvast voor hen die alles zijn verloren. Een aantal van hen, meestal buitenslapers, 
zoeken in de schepping en de bezieling van al wat leeft geborgenheid.  
Toch denk ik dat de meeste religieuze vragen gaan over het omgaan met het kwaad. De macht 
van het kwaad en er bescherming tegen zoeken. 
Het kwaad en omgaan met verlieservaringen zijn levenservaringen die dak- en thuislozen 
veelvuldig tegenkomen. Het is dan ook niet vreemd dat deze geuit worden in geloofsvragen en 
geloofszoektochten. 
Mensen hierin begeleiden geeft altijd mooie gesprekken. Het zijn gesprekken die ergens over 
gaan en het wezenlijke van ons menszijn benaderen.  
Spreekuur en vieringen 
Op het spreekuur komen gemiddeld acht bezoekers met uitschieters naar twaalf mensen. Dat is 
ten opzichte van vorig jaar drie keer zoveel en mede zal dit komen doordat het straatpastoraat 
nu in de buurt van het station zit. 
De reden waarom mensen naar het spreekuur komen verschilt. De ene komt voor praktische 
zaken, de ander om een kaarsje op te steken, sommigen voor koffie en een praatje en anderen 
om hun verhaal kwijt te kunnen. 
De vieringen vind ik matig bezocht. Gemiddeld zitten er vier bezoekers vanuit de doelgroep zelf. 
Hierdoor blijft voor mij de vraag bestaan of we de viering moeten blijven behouden.  
Wanneer alles naar verwachting loopt begin ik, gezamenlijk met de dominee Ruud Stiemer 
vieringen op locatie. Dit is er al op het Inloopschip en het idee is nu om het uit te proberen op 
andere locaties. 
Overledenen 
Afgelopen jaar zijn er gelukkig weinig dak- en thuisklozen met wie er contact was overleden. Bij 
de Allerzielen viering van 2019 hadden we vier mensen te gedenken. Dat is weinig ten opzichte 
van andere jaren. Ter vergelijking; sinds de Allerzielen viering van 2019 zijn er nu al vier 
overledenen (het is eind januari, wanneer ik dit schrijf). Waarom 2019 een bijzonder goed jaar is 
met weinig overledenen weet ik niet. 
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Veranderingen in de opvang 
De grootste verandering van 2019 was  de sluiting van het Inloopschip voor dagbezoekers. Hier 
zijn – mede door mijn interventie? - wat wijzigingen in aangebracht en nu zijn de dagbezoekers 
door de weeks van 13.00-15.00 uur welkom. Deze verandering leidde tot veel ontevredenheid, 
vooral bij de dagbezoekers. Voor velen is het een gemis. Een plaats waar ze konden zijn en niet 
vreemd werden bekeken is er niet meer. Toen de sluiting net een feit was kwam ik een aantal 
bezoekers nog geregeld op straat tegen. Daar hingen ze wat rond met de ziel onder de arm. Ze 
hangen tegenwoordig minder rond in het centrum, maar een oplossing is er nog niet gevonden. 
Knelpunten 
Een van de problemen die ik op straat zie is de beperkte capaciteit van de geestelijk 
gezondheidszorg. Ik hoor van mensen dat ze op lange wachtlijsten staan terwijl hun situatie 
redelijk acute behandeling vraagt.  
Schorsingen en het stoppen van behandelingen leveren vaak grote problemen op. Mensen 
kunnen niet zomaar ergens anders terecht, hebben niet zomaar oplossingen voor hun 
problemen of gedrag. Schorsingen en stoppen van behandelingen geven het gevoel de hele 
controle over het leven kwijt te zijn. Het wordt ervaren als een vogelvrij verklaring waarin het 
leven niet meer van waarde is. Ik hoop dat er nieuwe wegen gevonden kunnen worden bij 
onhandelbare situaties. 
Ook hoor ik met enige regelmaat de klacht over de ongelijke verhouding tussen hulpverlener en 
hulpbehoeftige. De klacht gaat er over dat de hulpverlener de afspraken niet na komt en als dat 
andersom gebeurt de hulpvrager meteen grote problemen heeft. 
Andersom zie ik het ook gebeuren dat er direct van alles wordt gevraagd van de hulpverleners 
wat niet reëel is omdat ook deze geen ijzer met handen kunnen breken. 
Dit lijkt mij een keer zijde te zijn van dezelfde medaille die als oorzaak heeft de afhankelijkheid 
van hulpverlening en wat dit met mensen doet. 
In bepaalde situaties moet je afhankelijk zijn van hulpverlening omdat je zonder de juiste 
instanties niets voor elkaar krijgt. Dit vind ik op zichzelf al een zorgwekkend iets. 
Mensen die langdurig afhankelijk van hulpverlening zijn en geen sociaal netwerk hebben weten 
ook niet hoe het anders kan. Wat ook weer specifieke problemen geeft omdat de hulpverlening 
bekend is. 
Vooruitgang voor huisvesting 
In 2020 wordt housing first gestart. Hierdoor komen daklozen eerder aan een eigen woning. Met 
groot enthousiasme wordt hier door de doelgroep naar uitgekeken. De meesten zijn dolgelukkig 
met het vooruitzicht  weer zelfstandig te kunnen worden. 
Nieuw in het straatpastoraat 

- We zijn begonnen met een bezoekgroep om vrijwilligers beter te ondersteunen. 
- Wij zijn begonnen met een voorraad voedsel voor de mensen die honger hebben. Dit 

wordt uitgebreid met een vastenactie van de St. Jan waarin voedsel voor het 
straatpastoraat verzameld wordt. 

- Wij bestellen bij de bijbelstichting Bijbels om aan de vraag naar Bijbels te kunnen 
voldoen. 
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- Er lopen gesprekken met dominee Ruud Stiermer om vieringen op locatie te gaan 
organiseren. 

- Samen met de zusters van de Choorstraat is er een project gestart om ziektekosten te 
betalen wanneer mensen dat niet zelf kunnen. 

- Met kerst is er in samenwerking met de Franciscanen een grote viering eneen  kerstdiner 
georganiseerd. Mogelijk wordt dit een traditie of worden er vaker evenementen 
gehouden in samenwerking met de franciscanen. 
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Financieel verslag 2019 
Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de rekening en verantwoording van het jaar 
2019 en de begroting 2020 - 2022 in de navolgende pagina’s.  Op 17 maart 2020 heeft de 
kascontrole plaatsgevonden en zijn de boeken in orde bevonden, waarop de penningmeester is 
gedecharcheerd. 
Inkomsten 
De totaal inkomsten bedroegen €64.156 
Onze belangrijkste structurele subsidiënten, veelal zustercongregaties, lieten een daling van 
ruim 20% zien ten opzicht van 2018. Dit komt omdat één congregatie is gestopt. Tegelijkertijd 
was er een lichte stijging van incidentele subsidies. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaf wederom een bijdrage voor de aanwezigheid van de 
straatpastor in het Inloopschip. 
Van de Vincentiusvereniging mochten we een gift ontvangen van 400€ uit de opbrengsten van 
de winkel. Zie foto. 
Op 4 oktober 2018 lanceerde het Kansfonds een nieuw fonds om inloophuizen en het 
straatpastoraat bij te staan. Veel fondsen subsidiëren wel activiteiten maar geen doorlopende 
exploitatiekosten, terwijl huisvesting en personeelskosten meestal 90% van de begroting 
uitmaken. Kansfonds kwam dit probleem steeds vaker tegen en deed daarom onderzoek naar 
de financieringsproblemen. De uitkomst leidde tot de oprichting van het Franciscusfonds. Uit 
de bijeenkomsten van het fonds blijkt dat veel inloophuizen en straatpastoraten zeer 
geholpen zijn met dit fonds. Ook het straatpastoraat Den Bosch heeft voor 2019 en 2020 de 
toezegging dat het exploitatietekort door het fonds wordt gedekt. 
In 2018 is een voorschot overgemaakt voor de exploitatiedekking in 2018 en 2019. Omdat 
deze niet gebruikt is, is deze eind 2019 terug gestort. Tevens is er een nieuw voorschot 
ontvangen voor 2020. Qua saldo heeft dit een effect van -€8.650 op onze bankrekening in 
2019. Dit neutraliseert de hogere inkomsten versus uitgaven in 2019 qua vermogen. 
 



 

 

De huisvestigingskosten zijn voor het grootste deel geschonken door het San Damiano klooster. 
 
Pogingen om via “Vrienden van het Straatpastoraat Den Bosch” een extra subsidiestroom van 
kleine giften te genereren kwamen ook in 2019 niet van de grond. De expertisebijeenkomsten 
die het Franciscusfonds organiseert zijn er mede op gericht om van elkaar te kunnen leren hoe je 
gelden kunt binnenhalen. 
 
Uitgaven 
De totale uitgaven in 2019 bedroegen €55.365. 
De grootste verandering  ten opzichte van 2018 is het stopzetten van het 32 uur contract van de 
vorige straatpastoor in 2018 en de nieuwe straatpastor heeft vooralsnog een 24 uur contract. Na 
het afronden van haar studie zal dit worden omgezet naar een 32 uur dienstverband. 
Door de verhuizing zijn de huisvestingskosten gestegen. Deze werden voorheen volledig terug 
geschonken. Nu gebeurt dit gedeeltelijk. We hebben hier – met het San Damiano klooster -wel 
een mooie centrale plaats in de Bossche binnenstad voor terug gekregen, zodat we letterlijk een 
plaats hebben dichterbij onze doelgroep. 
Er is een uitbreiding van projectuitgaven geweest. Zo is de nieuwsbrief vernieuwd, er zijn 
slaapzakken aangeschaft voor daklozen en er is ook geïnvesteerd in vrijwilligers. Hiervoor zijn 
ook extra fondsen verworven. 
 
Het jaar is positief afgesloten waardoor het Franciscusfonds niet heeft hoeven bijspringen. 
 
Prognose 2020 - 2022 
Voor 2020 wordt een tekort verwacht van ruim €11.350.  
Naar verwachting wordt het 24 uur contract van Lianne van Oosterhout omgezet naar 32 uur. 
Voor 2020 is er daarom een significante stijging in de loonkosten. 
Naar verwachting zijn er extra investeringen nodig voor het werven en breder inzetten van 
vrijwilligers.  
Na een daling van structurele subsidies in 2019 wordt er voor 2020 en komende jaren wederom 
een daling verwacht. 
Het daadwerkelijk tekort in 2020 zal gedekt worden door het Franciscusfonds. 
 
Het Straatpastoraat Den Bosch heeft als kerkelijke instelling de ANBI-status. Dit betekent dat 
een gift aan het Straatpastoraat Den Bosch aftrekbaar is voor de belasting. 
 
Wij danken alle donateurs – groot of klein - van harte dat ze het werk van het Straatpastoraat 
ook in 2019 weer mogelijk hebben gemaakt en hun steun ook in 2020 zullen vervolgen. 
Ook onze vrijwilligers willen wij bedanken voor hun inzet die ons in staat stelt de kosten binnen 
de perken te houden. 
 
Februari 2020 
 
VERMOGENSOVERZICHT  
(Bedragen afgerond in € )  Saldo   Saldo   AF-/TOENAME  

31-12-2018  31-12-2019  
FINANCIËLE MIDDELEN  
Rekening –courant   €   25.303 €   25.357  
Deposito     € 120.981  € 120.981  
TOTAAL FINANCIËLE MIDDELEN  € 146.284  € 146.338  € 54 
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Straatpastoraat Den Bosch
REKENING EN VERANTWOORDING 2019
(Bedragen afgerond in €)

Realisatie 
2019

Realisatie 
2018

INKOMSTEN
Subsidies € 64.156 € 70.324
Nationale Ned (i.v.m. ziekte pastor) € 9.882
Rente spaargeld € 1

TOTAAL INKOMSTEN € 64.156 € 80.207

UITGAVEN
Totaal personeelskosten € 37.903 € 61.398

Kosten liturgie en pastoraat
* projectkosten € 1.472 € 1.056
* representatiekosten € 10 € 29
* benodigdheden pastoraat € 244
* reiskosten € 8 € 48
* benevolentiegelden € 2.121 € 1.650
 * Vincentiusgelden € 1.038 € 879
Totaal kosten liturgie/pastoraat € 4.649 € 3.905

Huisvestingskosten € 10.400 € 6.000

Kantoorkosten € 91 € 301

Algemene kosten
* administratiekosten € 1.772 € 3.392
* lidmaatschap € 175 € 175
* bankkosten € 375 € 402
Totaal algemene kosten € 2.322 € 3.969

TOTAAL UITGAVEN € 55.365 € 75.573

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+) € 8.791 € 4.634
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Straatpastoraat Den Bosch
BEGROTING 2020 - 2022
(Bedragen afgerond in €)

INKOMSTEN 2022 2021 2020
Subsidies € 50.000 € 52.500 € 55.000

Rente spaargeld € 0 € 0 € 0

TOTAAL INKOMSTEN € 50.000 € 52.500 € 55.000

UITGAVEN
Totaal personeelskosten € 47.800 € 46.900 € 46.000

Kosten liturgie en pastoraat
* projectkosten (incl. nieuwsbrief) € 1.500 € 1.500 € 1.500
* vrijwilligerskosten € 2.500 € 2.250 € 2.000
* kosten liturgie € 200 € 200 € 200
* representatiekosten € 100 € 100 € 100
* benodigdheden pastoraat € 900 € 900 € 900
* reiskosten € 300 € 300 € 300
* benevolentiegelden € 2.000 € 2.000 € 2.000
* Vincentiusgelden € 1.000 € 1.000 € 1.000
Totaal kosten liturgie/pastoraat € 8.500 € 8.250 € 8.000

Huisvestingskosten € 5.000 € 5.500 € 6.000

Kantoorkosten € 1.250 € 1.250 € 1.450

Algemene kosten
* administratiekosten € 3.750 € 3.500 € 3.275
* lidmaatschap € 200 € 175 € 175
* bankkosten € 500 € 475 € 450
Totaal algemene kosten € 4.450 € 4.150 € 3.900

Kosten onvoorzien € 1.000 € 1.000 € 1.000

TOTAAL UITGAVEN € 68.000 € 67.050 € 66.350

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+) -€ 18.000 -€ 14.550 -€ 11.350


