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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”. 

In 2020 is dit doel bereikt door de inzet van  straatpastor Lianne van Oosterhout die bij het 
Straatpastoraat Den Bosch in dienst is voor vierentwintig uur per week tot september en daarna 
voor 32 uur per week. Het was zeer verheugend dat Lianne haar studie theologie kon afronden 
en daardoor de ruimte kreeg om meer te werken zoals van den beginne de bedoeling was. 
Haar werk werd tijdens de eerste lockdown vanwege het covid-virus ernstig belemmerd. Deels 
moest zij haar werk vanuit huis doen om zichzelf en de pastoranten te beschermen. Vanaf 
september keerden we terug naar normaal met aanpassingen voor de vieringen en het 
spreekuur. 
Gelukkig werd de straatpastor ook dit jaar weer gesteund door een team van vrijwilligers die 
een deel van haar taken kan opvangen. Een aantal van hen in de functie van gastheer of -vrouw 
tijdens de spreekuren en de diensten, anderen als vrijwilligers die een pastoraal inhoudelijke 
bijdrage leveren. De laatste groep heeft de huisbezoeken vanwege de coronacrisis opgeschort. 

De straatpastor ging afwisselend met Hans van Bemmel, franciscaner broeder verbonden aan 
het stadsklooster San Damiano en tevens bestuurslid van het Straatpastoraat, voor in de 
zaterdagse diensten. Nadat gebleken was dat de belangstelling voor de vieringen, met name van 
de kant van de doelgroep, de dak- en thuislozen, gering was, en de organisatie van de vieringen 
voor de straatpastor, naast haar werk in de stad en op de diverse verblijfslocaties van de dak- en 
thuislozen teveel voorbereiding en krachtsinspanningen vergde, is besloten om eens in de 
maand een viering te houden, de eerste zaterdag van de maand, waarbij altijd de straatpastor 
voorgaat. 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 in de loop van het jaar 2021 weer op de oude vertrouwde wijze 
samen met de vrijwilligers kan werken en de pastoranten weer in grote groepen welkom zijn.  

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 met een donatie dit voor de stad zo belangrijke werk willen steunen.  

                                                                              

 Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 

 
 
 
 

Verslag Bestuur Straatpastoraat Den Bosch 2020 
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Het jaar 2020 was een jaar van verwarring en tegelijkertijd werkte het bestuur van het 
Straatpastoraat Den Bosch aan de toekomst. De vergaderingen hebben niet stilgelegen, mede 
door de goede afstand die in de kapittelzaal van het San Damianoklooster gehouden kon 
worden. De samenwerking met de Franciscanen is heel plezierig. Zowel door de inbreng van 
gardiaan Hans van Bemmel in het bestuur, als door de activiteiten die het klooster met de koffie 
to go als aanvulling op het straatpastoraat geeft. Helaas heeft Hans van Bemmel eind 2020 
aangekondigd in de loop van 2021 een andere woon/werkplaats te krijgen. 
De gastvrijheid van het klooster voor de vrijwilligersbijeenkomst in december en de kerstviering 
met maaltijd na voor de bezoekers en vrijwilligers was verwarmend. 
De aanwezigheid van bewoners bij de zaterdagviering heeft zeker ook een meerwaarde. 
 
Het bestuur heeft gezocht naar uitbreiding van het bestuur. Een kandidaatsbestuurslid schatte 
na een vergadering bijgewoond te hebben dat ze te weinig toe te voegen had in het bestuur. 
Gelukkig trad Ingeborg van den Hoven wel toe, en zijn er eind 2020 nog gesprekken gaande met 
een andere kandidaat. 

Het bestuur vergaderde zesmaal. Steeds was de straatpastor bij die bijeenkomsten aanwezig of 
bracht een bestuurslid haar nieuws in. 
De  jaarlijkse bijeenkomst met de subsidiënten kon helaas niet doorgaan. De deelnemers  
behoren allen tot de risicogroep. Enkele congregaties zijn zwaar beproefd door het overlijden 
van veel zusters.  Bestuursleden van het straatpastoraat waren aanwezig bij de 
herdenkingsdienst in de Sint Jan op 19 september voor alle overleden religieuzen in coronatijd 
(tot dan toe) 
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. De penningmeester volgde een cursus fondswerving. Dit resulteerde onder meer in 
een document dat in kort bestek de essentie van het Straatpastoraat Den Bosch weergeeft; 
bijlage 3 

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. Een belangrijke 
bijeenkomst was op 12 september waarin besproken werd hoe het werk weer op te pakken in 
coronatijd. 

Het aantal vrijwilligers bleef vrijwel constant in vergelijking met 2019. Een vrijwilliger ging niet 
over van de Annakerk naar de nieuwe locatie. Nieuwe vrijwilligers konden we verwelkomen. 

 

 

 

 
Het bestuur 
Het bestuur was op 31 december 2020 samengesteld uit de volgende personen: 
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Maarten van den Oord, voorzitter, Gerard van Etten, secretaris, Bas van den Bouwhuijsen, 
penningmeester, Ingeborg van den Hoven en Hans van Bemmel OFM, die als vertegenwoordiger 
van de deken in het bestuur zetelt, en het contact met de pastores van ’s-Hertogenbosch en het 
bisdom onderhoudt. 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief kon driemaal verschijnen dankzij onder meer 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. Het streven blijft 3x 
per jaar uit te komen en in vervolg op het decembernummer 2020 steeds een verhaal van 
iemand uit de doelgroep in ’s-Hertogenbosch te publiceren. 
Al met al kan het bestuur terugkijken op een goed jaar en met vertrouwen wordt het jaar 2021 
tegemoetgezien. 
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Straatpastoraat 2020 – Verslag van de straatpastor 

De koffiekerk 
Ik spreek met mensen af om naar het spreekuur te komen, want daar heb ik de middelen om ze 
verder te helpen. Soms weten ze niet waar het straatpastoraat zit. Ik leg hen uit dat het bij de 
Franciscanen is en ik vertel waar dit klooster zit. Hierop krijg ik de reactie dat ze niet weten 
waar die kerk zit. Ze weten alleen waar die kerk is waar je koffie kan krijgen. En zo spreek ik niet 
zelden af bij de ‘koffiekerk’.  
De koffie to go waar mee de franciscanen aan de deur gratis koffie verstrekken aan wie er 
behoefte heeft, is een gouden vondst voor de dak- en thuislozen. Er wordt dankbaar gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om even koffie te halen. 
Ook het straatpastoraat maakt er dankbaar gebruik van. Aangezien mijn kantoor, spreekuur en 
vieringen in hetzelfde klooster zijn kom ik voor de deur geregeld dak- en thuislozen tegen.  
Hiermee is het aantal contacten met de mensen die op de dag- en nachtopvang verblijven, de 
opvang een straat van de franciscanen vandaan, exponentieel gegroeid. Deze contacten vind ik 
ook van meer kwaliteit als wanneer ik de mensen op deze opvang zelf spreek. Op straat en voor 
de kloosterdeur is letterlijk ruimte. Dat betekent dat het open is, het zijn spontane contacten 
waar mensen eenvoudig kunnen weglopen als ze er zin in hebben. En voor het klooster hangt 
rust, een één op één gesprek is mogelijk. Op de dag- en nachtopvang is het moeilijk om een 
plaatsje te vinden waar je rustig met iemand kan praten zonder gestoord te worden. 
Het gebrek aan rust op deze opvang is een van de dingen die het verblijf daar voor daklozen 
zwaar maakt. Toch zijn de meeste klachten die ik hoor van andere aard, maar waardoor een 
aantal daklozen ervoor kiest om liever buiten te slapen dan op deze opvang. Dit heeft vergaande 
gevolgen voor hun welzijn.  
 
Behalve met mensen die een verbinding hebben met de dag en nacht opvang is de koffie to go 
ook een rijke bron voor contacten met mensen die echt buiten slapen en helemaal geen contact 
willen hebben met welke vorm van hulpverlening dan ook. 
Deze mensen komen aan bij het klooster en ik ben er vaak getuige van geweest hoe ontzettend 
vriendelijk en beleefd hen koffie wordt aangeboden. “Wilt u melk en suiker in uw koffie?” wordt 
ze gevraagd en verder hoeft er niets. Soms willen mensen geen hulpverlening maar wel een 
bakje koffie. De mensen komen dan ook terug om koffie te halen maar misschien ook om even 
vriendelijk aangesproken te worden. Ik sluit hierbij aan en groet deze ‘zorgmijders’ en soms 
groeit daar langzaam contact uit.  

Niet alleen ik bouw zo een band op met dak- en thuislozen ook sommige portiers. Hun 
betrokkenheid doet de daklozen goed. Iemand die als buitenslaper begon kwam daar geregeld 
koffie halen. Later verplaatste hij zich naar het Inloopschip waardoor hij nauwelijks nog koffie 
komt halen. Deze persoon vroeg aan mij of ze door hadden dat hij niet meer op de koffie kwam. 
Ik kon hem eerlijk vertellen dat hij gemist werd en dat men zich in het klooster afvroeg hoe het 
met hem ging. Toen hij dit hoorde moest hij zo glimlachen en glunderen dat duidelijk was dat de 
warme betrokkenheid hem goed deed. Daarna vroeg ik hem: ‘Wat zal ik vertellen hoe het met je 
gaat?’ Zodat hij zelf kan kiezen wat hij over zijn leven naar buiten brengt. 

De koffie to go is zoveel meer als alleen een bakje koffie halen dat ik de ‘koffiekerk’ een eretitel 
vindt die echt wordt waar gemaakt. 
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Een andere reden waarom ik zo uitvoerig in ga op deze koffie to go is dat deze er Altijd! Is. 
Natuurlijk er zijn gereguleerde tijden waarop men kan aanbellen maar het is er wel zeven dagen 
in de week, ongeacht een  lock down of andere overheidsbeperkende maatregelen. 

En in een corona jaarverslag waar veel niet was en het altijd zoeken was naar hoe dingen wel 
door konden gaan en daarmee ook pijnlijk de beperkingen gevoeld werden, is dit een project dat 
daar niet aan onderhevig was. En zeer zeker ook zijn vruchten droeg. 

Buiten, buiten, buiten  
Als ik terug kijk op het afgelopen jaar dan realiseer ik me dat ik mijn werkwijze heb veranderd. 
Ik ging niet meer als vroeger diverse opvangen langs en kijken wat en wie ik er tegen kwam. Ik 
heb het afgelopen jaar iedere week opnieuw nagedacht over de werkwijze en met veel mensen 
erover gesproken. Telkens opnieuw kwam ik tot de conclusie dat het niet verantwoord is om alle 
opvangen af te fietsen en diverse huisbezoeken te doen op een dag. Het is voor mij een horror 
situatie als ik degene ben die overal covid-19 zou verspreiden. Wat overigens niet wegnam dat 
ik helemaal niet meer op een opvang kwam, de frequentie is alleen anders. In plaats daarvan 
probeerde ik mensen buiten te spreken. 
Ik vond dit een moeilijk besluit en nam het iedere week opnieuw in overweging omdat de feiten 
over corona en ook de overheidsmaatregelen door het jaar heen steeds duidelijker werden.        
Zo blijkt het landelijk zo te zijn dat er relatief minder daklozen corona hebben gekregen dan het 
landelijke gemiddelde. Dit zag ik ook terug in Den Bosch. Er zijn daklozen die corona hebben 
gehad maar het is niet zo uitgebreid en met zo ernstige gevolgen als landelijk onder de rest van 
de bevolking te zien is.  

Toch is voorzichtigheid geboden en dat doen de opvanglocaties ook. Ik ben altijd overal welkom 
geweest. Toch is bezoek aan het Tij waar ik net begonnen was om er (afgewisseld) met een 
vrijwilliger om de week naar toe te gaan, er te zijn en te wachten of er mensen zijn die behoeften 
hebben aan gesprek, afgelast. De coronatijd is geen tijd om zoiets op te zetten. Dat gold voor 
meer dingen zoals vieringen die ik met dominee Ruud Stiemer zou opzetten op opvanglocatie. 

Er zijn dingen die niet door gingen. Toch is het straatpastoraat het STRAATpastoraat en heb je 
op de keeper beschouwd niet veel nodig om straatpastoraat te doen. Eigenlijk heb je vooral een 
straat en een pastor nodig. En de straat is er helaas altijd. Het probleem van dakloosheid is niet 
uit de wereld doordat Corona in de wereld is. Zoals een dakloze verwoorde : ‘ze kunnen wel alles 
afschaffen en lock down doen maar wij dan? Worden wij ook even gelocked downed; dat 
dakloosheid even niet bestaat? ’. 
Iedereen snapt dat de problemen bleven bestaan. Buiten heb ik veel met mensen gesproken, 
juist over de problemen maar ook de goede aspecten van het leven van buiten zijn. 
Ik had mijn handen vol aan de contacten met mensen die buiten waren. Waarom had ik dat 
andere jaren niet? Was ik te veel bij opvangen en dagbesteding waarbij, zeker bij het laatste, 
mensen toch al bezig waren en had ik daardoor ander jaren iets laten liggen? 

Het werk in het straatpastoraat ligt voor het oprapen en er is altijd meer te doen geweest als 
haalbaar is, waardoor er altijd dingen zijn blijven liggen. Ik vrees dat dit bij het straatpastoraat 
hoort. Maar wat anders is dan andere jaren is dat het aantal daklozen met de coronacrisis eerder 
toe dan afgenomen is. 
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Ik vond 2020 geen opbouwjaar, geen jaar om na te denken wat er beter kan maar een jaar 
waarin er gedaan werd wat er mogelijk was. Dit geld voor het straatpastoraat maar ook voor de 
opvanglocaties en dagbesteding zoals de Loods. De laatste, met name de kringloopwinkel is dit 
jaar twee keer gedwongen dicht gemoeten en toch hebben ze manieren gevonden om iets te 
doen voor de daklozen. Met respect kijk ik om mij heen hoe iedereen doet wat mogelijk is voor 
de dak- en thuislozen en dat terwijl iedereen daarbij zelf ook de hele tijd tegen grenzen op loopt. 

Vieringen en spreekuur 
In de eerste lockdown gingen de vieringen en het spreekuur van het straatpastoraat niet door. 
Mijn grootste zorgpunt was voor mij de vrijwilligers die trouw en betrokken zijn maar wel op 
leeftijd. Dit in combinatie met een doelgroep die niet echt in covid-19 gelooft en de corona 
maatregelen onzin vindt. En hoge boetes wanneer mensen bij elkaar staan waardoor mensen 
laten wachten voor de deur niet een logische oplossing is. 
Toen het beter weer werd en het aantal besmettingen daalde is besloten om weer met het 
spreekuur en de vieringen te beginnen maar wel met aanpassingen. Deze aanpassingen halen 
voor mij belangrijke elementen uit zowel viering als spreekuur. Bij het spreekuur mogen er 
maar twee tegelijk binnen dat betekent dat het niet meer zo maar een plek is waar men even kan 
zijn. Door een aantal werd het spreekuur zo gebruikt, die kwamen op de koffie en dat was sfeer 
verhogend. Mensen mochten er ook gewoon zijn. Dit is een kernpunt van het straatpastoraat wat 
nu moeilijker uit te drukken is. 

Het tast ook de gemeenschap aan, dit vind ik vooral in de vieringen terugkomen omdat we geen 
kaarten meer mogen laten rondgaan waarmee we mensen beterschap, geluk in de nieuwe 
verblijfplaats of levensjaar wensen. Ik verstuur nog wel kaarten maar zonder de namen van 
iedereen mis ik toch wel een belangrijk iets op de kaart. 
Het belangrijkste wat nieuw is aan de vieringen is dat deze niet meer iedere week zijn maar eens 
in de maand. De vieringen werden voorheen slecht bezocht terwijl er veel tijd zat in de 
voorbereiding. Naar mijn idee is dat nu beter in balans. Nog steeds zijn er slechts enkelen uit de 
doelgroep aanwezig. Ik sms of app mensen wanneer er een viering is en ik probeer van meer 
mensen toestemming te krijgen om ze hier maandelijks over te mogen contacten. 
 

Het spreekuur wordt wisselend bezocht. Meestal melden zich er zo twee tot drie man maar er 
zijn uitschieters met 7 tot 9 bezoekers. Om binnen twee uur iedereen goed te woord te staan is 
op de uitzonderlijke drukke dagen een opgave. Daarnaast speelt het probleem dat er maar twee 
bezoekers tegelijk binnen mogen. Op drukke dagen levert dit een opstopping op. Ik heb de 
indruk dat dit meespeelt waarom het de weken erna iets minder druk is. De openheid en 
gastvrijheid die wij als straatpastoraat na streven kan door de corona maatregelen niet goed 
worden behaald. Toch mag ik al blij zijn dat er een spreekuur kan zijn. Het spreekuur draait 
namelijk op vrijwilligers die mensen ontvangen. Zonder hen zou ik geen spreekuur kunnen 
houden. Bijna alle vrijwilligers blijven zich inzetten om de vieringen en spreekuur door te laten 
gaan. 

Bezoekwerk 
Anders ligt dit met het bezoekwerk. In 2019 is in het straatpastoraat een huisbezoek-groep 
begonnen. Hierin zitten drie vrijwilligers die mensen thuis opzoeken en persoonlijk begeleiden. 
Wegens de kans op besmetting met covid-19 hebben deze vrijwilligers tijdelijk hun 
werkzaamheden neergelegd. Ook voor kleinere eenmalige ondersteuning zoals met iemand naar 
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een (levensnoodzakelijke) winkel gaan, is het moeilijker een vrijwilliger te vinden. In de praktijk 
betekent dit dat ik afgelopen jaar meer individueel werkzaam was. Het bezoekwerk en mee naar 
tandarts gaan of boodschappen doen kon ik niet uitbesteden. Daarentegen vielen andere 
werkzaamheden weer uit zoals een bijeenkomst organiseren, waardoor ik de ruimte had om het 
huisbezoek op te pakken. Dit vind ik ook leuk om te doen. Ik ben nu drie jaar werkzaam als 
pastor en sommigen bezoek ik al die tijd al in alle verschillende opvangen en afkick-klinieken en 
houd ik contact als ze vage logeeradresjes hebben. Dit is met iemand de weg mee gaan met alle 
tegenslagen, teleurstellingen maar ook in vreugde en hoogtepunten die ze op hun weg tegen 
komen om samen te blijven hopen. 
Het is Jezus die de weg met ze gaat maar het is soms een geruststelling als er een straatpastor is 
die dit gelooft en op gepaste momenten uitspreekt. 

Vooruitblik 
Als ik vooruitblik verwacht ik dat de landelijke problematiek van dakloosheid door de 
coronacrisis nog verder gaat toenemen. Het zou mij niet verbazen als ook in Den Bosch meer 
mensen hun huis en baan verliezen. Momenteel is dit vooral zichtbaar bij Oost-Europeanen die 
werk en huisvesting aan elkaar gekoppeld hebben en werken als uitzendkrachten die makkelijk 
te ontslaan zijn. Daarbij spreek ik de hoop uit dat aan alle groepen ongeacht hun herkomst de 
juiste zorg geleverd kan worden. 
Ik verwacht dat de bezoekgroep hervat gaat worden. Steeds meer mensen worden ingeënt tegen 
corona waardoor er geen reden meer is voor het opschorten van bezoekwerk. Ook hebben zich 
dit jaar twee nieuwe vrijwilligers gemeld. Ik hoop dat ze na de lockdown hun draai kunnen 
vinden in het straatpastoraat.  

En uiteraard hoop ik dat het straatpastoraat zijn oude manier van doen kan oppakken en anders 
heb ik er vertrouwen in dat zich nieuwe vormen aandienen. Het straatpastoraat dat altijd al 
inging op wat zich aandient is hier flexibel genoeg voor. 

Vrijwilligers 
Dit jaar hebben twee nieuwe vrijwilligers zich aangemeld bij het straatpastoraat.  
Vrijwilligers zijn onmisbaar in het straatpastoraat en gelukkig kan ik melden dat de vrijwilligers 
zich met plezier 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 samenkomen ook voor hen 
een meerwaarde heeft was in januari 2020 al een spelletjes middag georganiseerd voor hun 
inzet in 2019.  

Met alle beperkingen door het covid-virus konden de vrijwilligers in december toch bij elkaar 
komen om te genieten van een voorstelling over het leven van Franciscus met een gezellige nazit 
met koffie en gebak. Als blijk van waardering kreeg eenieder een kaars met de afbeelding van 
Franciscus en het logo van het straatpastoraat. 
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Financieel verslag 2020 
 
Het financieel jaarverslag geeft een toelichting op de rekening en verantwoording van het jaar 2020 
en de begroting 2021 – 2023 in de navolgende pagina’s. Op 19 maart 2021 heeft de kascontrole 
plaatsgevonden en zijn de boeken in orde bevonden, waarop de penningmeester en het bestuur zijn 
gedechargeerd 

 
Inkomsten 
De totaal inkomsten bedroegen € 71.553. 
De giften van onze belangrijkste structurele subsidiënten, veelal zustercongregaties, bleven stabiel in 
2020 versus 2019. De daling van eerdere jaren heeft zich in 2020 niet voortgezet. Eerdere jaren 
waren de dalingen veel groter.  
De gemeente ’s-Hertogenbosch gaf wederom een bijdrage voor de aanwezigheid van de straatpastor 
in het Inloopschip. 
De huisvestingskosten zijn voor het grootste deel geschonken door het San Damiano klooster. 
Qua projectbijdragen hebben we tweemaal een vergoeding gehad vanuit het van het NetwerkDAK 
Noodfonds voor het Coffee to Go project dat we met inzet van de Franciscanen doen vanuit het 
straatpastoraat. Dit is speciaal opgezet voor in de coronaperiode. Ook hebben we geld ontvangen 
voor slaapzakken begin 2020 van Stichting Zandstaete. En de Vincentiusvereniging heeft wederom 
alle identiteitskaarten en paspoorten vergoed, die de straatpastor heeft voorgeschoten voor dak- en 
thuislozen die dit nodig hadden. 
Qua incidentele subsidies was er helaas een grote daling van ruim €4.700 te zien. In totaal zijn deze 
met bijna €4.000 gedaald.  
Bovenstaande is ook de reden dat er in 2020 voor 
het eerst gebruik gemaakt moest worden van de 
exploitatiedekking van Fonds Franciscus. Op 4 
oktober 2018 lanceerde het Kansfonds dit 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. Ook het straatpastoraat Den Bosch heeft 
voor de periode 2018-2022 de toezegging dat het 
exploitatietekort door het fonds wordt gedekt. 
In 2019 is een voorschot overgemaakt voor de 
exploitatiedekking in 2020. De verrekening over 
2020 moet nog plaats vinden. Tevens is er een 
nieuw voorschot ontvangen voor 2021. 
 
Om toekomstbestendig te zijn met een gezonde financiële inkomsten- en uitgavenpatroon heeft de 
penningmeester in de tweede helft van 2020 een fondsenwervingscursus bijgewoond. Deze cursus 
werd aangeboden door het KANSFONDS via het KNHM en geeft tips om beter fondsen te kunnen 
werven en biedt ook een netwerk met andere straatpastoraten. Zie ook het artikel van op 
kansfonds.nl, klik hier. 

https://www.kansfonds.nl/artikelen/verhalen/vijf-fondsenwervingtips-voor-inloophuizen-straat-en-buurtpastoraten/
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Tevens is er gezocht naar versterking binnen het bestuur voor iemand die specifiek kennis en 
ervaring heeft met fondsenwerving. De eerste contacten zijn gelegd en wij hopen het nieuwe 
bestuurslid binnenkort aan het bestuur toe te kunnen voegen. 
 
Uitgaven 
De totale uitgaven in 2020 bedroegen € 63.868. 
De grootste verandering ten opzichte van 2019 is het omzetten van het 24 uur contract van de 
straatpastor in september naar 32 uur. Deze omzetting heeft plaats gevonden nadat de straatpastor 
haar theologiestudie heeft afgerond.  
Er is wederom een uitbreiding van projectuitgaven geweest. Zo is de nieuwsbrief vernieuwd en ook 
in kleur verschenen, er zijn slaapzakken aangeschaft voor daklozen en zoals bij de inkomsten is 
omschreven is er een Coffee to Go project opgezet speciaal om in de corona tijd dak en thuislozen 
wat extra te kunnen bieden. Ook is er een (online) kerstviering gehouden met een kerstbuffet to Go. 
Voor de meeste projecten zijn ook extra fondsen verworven. 
 
Het jaar is positief afgesloten met de exploitatiedekking van het Franciscusfonds. 
 
Prognose 2021 - 2023 
Voor 2021 wordt een tekort verwacht van ruim €13.000.  
In tegensteling tot 2020 heeft de straatpastor in 2021 het volledige jaar een contract van 32 uur. 
Voor 2021 is er daarom een significante stijging in de loonkosten. Verder willen we met verschillende 
activiteiten vieren dat het Straatpastoraat 20 jaar bestaat. Hiervoor is een aparte kostenpost 
opgenomen. De precieze invulling verwachten we later dit jaar te kunnen bepalen ook in afwachting 
van de mogelijkheden binnen de coronapandemie ontwikkelingen. 
Na een daling van structurele subsidies in 2019 en eerdere jaren wordt er voor 2021 en komende 
jaren wederom een daling verwacht. 
Het daadwerkelijk tekort in 2021 zal deels 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 2021 
 
 
VERMOGENSOVERZICHT 
(Bedragen afgerond in € )  Saldo   Saldo   AF-/TOENAME  

31-12-2019  31-12-2020  
FINANCIËLE MIDDELEN  
Rekening –courant   €   25.357 €   34.662  
Deposito     € 120.981  € 120.981  
TOTAAL FINANCIËLE MIDDELEN  € 146.338  € 155.643 +€ 9.305 



REKENING EN VERANTWOORDING 2020
(Bedragen afgerond in €)

Realisatie 
2020

Realisatie 
2019

INKOMSTEN
Structurele subsidies € 36.000 € 37.000
Franciscusfonds € 11.350
Overige giften € 8.918 € 13.638
Projectbijdragen:
* Gemeente € 12.480 € 12.480
* Vincentius € 230 € 537
* NetwerkDAK € 2.055
* Overige € 520 € 500
Rente spaargeld € 0 € 0

TOTAAL INKOMSTEN € 71.553 € 64.155

UITGAVEN
Totaal personeelskosten € 43.684 € 37.903

Kosten liturgie en pastoraat
Projectkosten € 1.472
* Kerst € 1.342
* Coffee to Go € 1.961
* Slaapzakken € 500
* Nieuwsbrief € 421
Vrijwilligerskosten € 524
Representatiekosten € 0 € 10
Reiskosten € 16 € 8
Benevolentiegelden € 1.600 € 2.121
Lidmaatschap NetwerkDAK € 182 € 175
Vincentiusgelden € 230 € 1.038
Totaal kosten liturgie/pastoraat € 6.776 € 4.824

Huisvestingskosten € 10.400 € 10.400

Kantoorkosten € 291 € 91

Algemene kosten
* administratiekosten € 2.369 € 1.772
* bankkosten € 348 € 375
Totaal algemene kosten € 2.717 € 2.147

TOTAAL UITGAVEN € 63.868 € 55.365

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+) € 7.685 € 8.790
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BEGROTING 2021-2023
(Bedragen afgerond in €)

INKOMSTEN 2021 2022 2023
Subsidies
* Congregaties € 34.000 € 32.000 € 30.000
* Gemeentesubsidie € 12.480 € 12.480 € 12.480
* Fonds Franciscus € 11.350 € 9.080
* Huisvesting bijdrage € 6.900 € 6.900 € 6.900
* NetwerkDAK Noodfonds € 750
* Vincentius € 700 € 750 € 750
* Overige giften € 5.070 € 7.000 € 10.000
* Rente spaargeld € 0 € 0 € 0

TOTAAL INKOMSTEN € 71.250 € 68.210 € 60.130

UITGAVEN
Verdeling inzet straatpastoor 32 uur per week
* Op straat/ maatschappelijke opvang € 35.000 € 36.750 € 38.588
* Spreekuur € 5.000 € 5.250 € 5.513
* vrijwilligers begeleiding € 3.000 € 3.150 € 3.308
* Vieringen € 3.500 € 3.675 € 3.859
* Overige € 4.500 € 4.725 € 4.961
Totaal personeelskosten € 51.000 € 53.550 € 56.228

Projecten
* 20-jarig Jubileum € 10.000
* Coffee to Go in corona tijd € 750
* Meal to Go Pasen € 1.100 € 1.150 € 1.200
* Video opname Paasviering € 300
* Kerstbuffet € 1.150 € 1.150 € 1.200
* Vincentius € 700 € 750 € 750
* Nieuwsbrief € 500 € 520 € 540
* Overige € 500 € 500 € 500
Totaal projectkosten € 15.000 € 4.070 € 4.190

Kosten liturgie en pastoraat
* vrijwilligerskosten € 1.700 € 1.750 € 1.800
* kosten liturgie € 200 € 200 € 200
* benodigdheden pastoraat € 300 € 300 € 300
* reiskosten € 200 € 200 € 200
* benevolentiegelden € 1.600 € 1.600 € 1.600
Totaal kosten liturgie/pastoraat € 4.000 € 4.050 € 4.100

Huisvestingskosten € 10.400 € 10.400 € 10.400

Algemene kosten
* kosten adminstratiekantoor € 2.600 € 2.700 € 2.800
* lidmaatschap NetwerkDAK € 200 € 210 € 220
* kantoorkosten € 250 € 260 € 270
* bankkosten € 400 € 425 € 450
Totaal algemene kosten € 3.450 € 3.595 € 3.740

Kosten onvoorzien € 500 € 500 € 500

TOTAAL UITGAVEN € 84.350 € 76.165 € 79.158

TEKORT (-) / OVERSCHOT (+) -€ 13.100 -€ 7.955 -€ 19.028


