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JAARVERSLAG

Met dank aan
Ook in 2019 hebben we volop mogen genieten van
de belangstelling voor en betrokkenheid bij ons
werk in en vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.
Daarbij zijn we heel veel dank verschuldigd aan de
grote groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers
die op allerlei manieren het werk van De Bakkerij
mogelijk maakt.
Maar ook aan alle partnerorganisa�es die in De
Bakkerij hun thuisplek vinden en bereid zijn om via
overleg aan de koffietafel, in de wandelgangen of
het deurgat van een werkkamer mee te denken
over crea�eve oplossingen.
Daarnaast zijn er al die mensen die ons werk ook
financieel steunen door hun bijdrage in de collecte,
via persoonlijke gi�en, schenkingen en sponsorac�es voor allerlei ac�viteiten.
De mensen die zo a�ent zijn om gehoor te geven
aan onze oproepen voor inzamelingen van (baby)
kleding voor S�ch�ng Babyspullen, dassen, mutsen
en verzorgingsar�kelen voor het Kerstdiner voor
dak- en thuislozen, baby- en kindermutsen en
financiële gi�en voor Samos, speelgoed en leesvoer voor de ac�e vakan�etassen, kleding voor
Oekraïne en voedingsmiddelen voor de Voedselbank.
Het Jaarverslag 2019 van De Bakkerij
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De diaconieën en caritasinstellingen van kerken in
de wijde omtrek die ons werk financieel steunen
en - waar nodig - bij specifieke hulpvragen al�jd
bereid zijn bij te springen.
Alle scholen, organisa�es en instellingen die ons
werk een warm hart toedragen, ac�es ondersteunen en mensen die in problemen dreigen te komen
naar ons doorverwijzen.
En tenslo�e ook dank aan de fondsen en instellingen die een belangrijk deel van onze projecten
en ac�viteiten jaarlijks ondersteunen:

Ter inleiding

Terugkijkend

The world BC

Een jaar vol veranderingen

Deze week hoorde ik op de BBC iemand zeggen:
“The world BC”. Niet in de betekenis van “before
Christ”, maar als: “Before Corona”.

Voor de Diaconie was 2019 een jaar vol beweging, van
komen en gaan. Secretaresse Chantal Knulst verhuisde
naar Drenthe, Chantal ter Haar volgde haar op als officemanager. Petra Akkerman's plaats als projectmedewerker bij Oma gaat op Stap werd ingenomen door Paula
van Kalmthout, Carijn Westeneng van M25 Leiden Regio
ging met zwangerschapsverlof en hee� inmiddels een
prach�ge zoon gekregen. Gerda Pieters verving haar een
paar maanden.

In enkele maanden �jd hee� het Coronavirus onze
wereld totaal veranderd. De binnenstad van
Leiden ligt er grotendeels verlaten bij, de scholen
zijn gesloten, de horeca op slot en ook musea
houden noodgedwongen de deuren dicht.
Schiphol is veranderd in een grote parkeerplaats
voor passagiersvliegtuigen, sportevenementen zijn
afgelast. Het hele maatschappelijk leven houdt
even de adem in.

Gebleven zijn Tamara Breton, projectmedewerker
Individuele Hulp en Ton Snepvangers, coördinator van
De Bakkerij. Ook administrateur John Wijers en conciërge Jan van Houwelingen bleven, waarbij Jan uitkijkt naar
zijn pensioen in de loop van 2020.
De S�ch�ng Ho�es werd losgemaakt van de Diaconie en
gaat verder als S�ch�ng Zeven Leidse Ho�es.

Aan de frontlinie nemen de aantallen ziekenhuisopnames gelukkig al dagen af, de druk op de
Intensive Cares wordt elke dag wat minder en er
wordt al voorzich�g gesproken over een exitstrategie uit de intelligente lockdown die ons land nu
al wekenlang in acht neemt.

Ook het Diaconiebericht, met 52 afleveringen sinds
1991, verdween met een laatste uitgave in juni 2019.
Er kwam onder de �tel Bakkerij Bericht een digitale
nieuwsbrief voor in de plaats, die op een snelle en
moderne manier informa�e gee� over Diaconie en
Bakkerij en waarop u zich gra�s kunt abonneren via
info@debakkerijleiden.nl.

De gebeurtenissen in dit jaarverslag spelen zich af
in de wereld voor Corona. Toen een ontmoe�ngsmaal�jd met 270 mensen in de Marekerk nog heel
gewoon was. Toen M25 Leiden nog heel eenvoudig
projectdagen en stageweken kon organiseren met
kwetsbare groepen in de samenleving. En de vrijwilligers van ons project Oma gaat op Stap met
hun opa of oma spontaan op pad konden gaan en
onbezorgd een kopje koffie konden drinken op een
terrasje in de stad.

Een bruisend jaar voor M25
Het afgelopen jaar hebben in totaal 338 jongeren
gebruik gemaakt van het aanbod van ons diaconaal
jongerenproject M25 Leiden Regio, waarin jongeren van
13 t/m 17 jaar worden uitgedaagd en ondersteund om
zich in te ze�en voor kwetsbare groepen in de Leidse
regio.
Onze vaste projectmedewerker Carijn Westeneng ging
vanaf september met zwangerschapsverlof in de aanloop naar de geboorte van de kleine Abel op 6 november 2019. Oud-collega Gerda Pieters hee� met verve de
taken van Carijn waargenomen, waarvoor we haar veel
dank verschuldigd zijn.

Het klinkt bijna weemoedig. Alsof die �jd voorgoed achter ons zou liggen. Daar gaan we voorlopig nog niet van uit. Al moeten we ons, volgens
premier Ru�e, wel voorbereiden op “het nieuwe
normaal in de anderhalvemetersamenleving.”
Wij kijken in dit jaarverslag nog even terug op het
“oude normaal” in 2019. Een jaar dat op zich al
heel wat veranderingen met zich meebracht en
ook de nodige zorgen.

Lintstage
Negen�en jongeren namen in de loop van het jaar deel
aan de M25 Lintstage: ac�viteiten verspreid over het
jaar, waaronder de ac�viteitenmiddag in het AZC Katwijk, het uitstapje met kinderen van de Speelgoedbank
en JES Rijnland, de jaarlijkse boo�ocht en het kerstdiner
voor dak- en thuislozen.
De deelnemers waren leerlingen verbonden aan het
Stedelijk Gymnasium, het Visser ‘t Hoo� Lyceum en het
Driestar College te Leiden.

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij
Leiden 19 april 2020

Stageweken
Afgelopen jaar waren er vijf stageweken met in totaal 92
jongeren. Weken waarin jongeren een heel afwisselend
programma volgen waarbij ze zich inze�en voor ouderen, dak- en thuislozen, gasten van het Inloophuis Psychiatrie en vluchtelingen in de stad Leiden en daarbuiten. De jongeren waren afoms�g van het Leonardo
College, het Kalsbeek College uit Woerden, het Teylingen College in Noordwijkerhout, de Interna�onale
Schakelklas en het Da Vinci College Kagerstraat.
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Tijdens kennismakingsgesprekken met ouderen komt
vaak naar voren hoe blij men is als er iemand even langs
komt voor een praatje. Of om, als weer en gezondheid
het toelaten, een kleine wandeling in de buurt te
maken, naar het plantsoen of samen naar de winkel of
markt te gaan. Paula kijkt waar de belangstelling ligt bij
zowel de vrijwilliger als de oudere. Het lukt niet al�jd,
maar als ook daar een match in te maken valt, dan is het
een schot in de roos!

Projectdagen
Dit jaar namen 227 jongeren deel aan M25 projectdagen
rond diverse thema’s. De dag werd vaak voorafgegaan
door een introduc�e op school, waarin de jongeren vast
kennismaakten met het project M25 en het thema van
de komende projectdag. Het aantal jongeren per
projectdag varieerde in 2019 van 15 tot 65 deelnemers
a�oms�g van het Bonaventura College en het Rijnlands
Lyceum te Oegstgeest.

Wat gezellig
dat je er bent!

Applaus voor Niki
Niki, een ervaringsdeskundige, vertelt �jdens
een M25 Projectdag van leerlingen van het
Rijnlands Lyceum in Oegstgeest rond het thema
„Different”, voor het eerst voor een grote groep
van 64 leerlingen haar verhaal.
Hoe het komt dat zij dakloos werd, hoe eenzaam
zij zich voelde in de bureaucra�sche wirwar en
zichzelf kwijtraakte.
Alles kwijtraakte en op straat terecht kwam. Hoe
het �j keerde en dat het nu goed met haar gaat.

Op een mooie dinsdagmiddag in september tref
ik een opgewekte dame in een van de mooie
woon – en zorgcentra die Leiden rijk is.
Ze is 88 lentes jong en wat een op�misme!
Ik ben getroffen door haar opgewektheid
ondanks het levensverhaal. Want als je deze leef�jd bereikt, hebben er dikwijls ook heel wat life
events plaatsgevonden. Het oude huis inruilen
voor het zorgappartement. Verlies van partner
en soms van kinderen. Verlies van zelfstandigheid door immobiliteit. Het lichaam gaat achteruit, artrose speelt op. Mevrouw kan maar heel
kort staan en niet lopen zonder aan vaste punten
vast te houden. Maar ondanks deze verliezen is
ze dankbaar. Dankbaar voor wat is geweest.
Dankbaar voor het appartement waarin ze
woont, dankbaar voor de vriendelijke verzorgenden.

De jongeren luisteren sprakeloos en stellen veel
vragen. Op een van de vragen: ‘Hee� u iets
gehad aan dit avontuur?’, antwoordt Niki: ‘Ik ben
dankbaar, ik heb mooie gesprekken gevoerd met
allerlei mensen en ik weet nu, dat als ik even
doorbijt, ik ook iets kan doen voor anderen in
dezelfde situa�e’.
Ze laat zien hoe barmhar�gheid doorgegeven
wordt: zij ontving toen ze dakloos was op een
dag twee tassen met eten, drinken, een tekenblokje. Ze had beide kunnen houden voor
zichzelf, maar gaf één van de tasjes weg aan
iemand anders op straat die het nog meer nodig
had. Hoe bijzonder is dat?
De openhar�gheid van Niki wordt met een groot
applaus beantwoord.

Mevrouw is niet zo van de grote groepen, ze
maakt niet graag gebruik van de grotere ac�viteiten in het huis. Ze vindt juist het 1 op 1
contact zo fijn. Want dan heb je een gezellig
praatje en kun je elkaar echt leren kennen.
Ze vraagt me: ‘Hee� u iemand voor mij? Ik vraag
niet veel hoor, een rondje om het plantsoen,
even naar de markt, samen een visje halen, of
een kopje koffie drinken boven bij de Hema’.

Het zijn de indringende verhalen en persoonlijke ontmoe�ngen met mensen als Niki, ervaringsdeskundigen
van het leven in de marge van de maatschappij, die
jongeren het meest bijblijven en mo�veren om zich in te
ze�en voor mensen die in onze maatschappij nog dagelijks buiten de boot vallen, de wereld niet bij kunnen
benen of nauwelijks gehoord worden.
Collega Tamara Breton zou zeggen: #doeslief!

We drinken deze middag samen thee met een
koekje erbij. ‘Wat gezellig dat je er bent’, zegt
mevrouw telkens weer.
Bij het afscheid nemen vertrouw ik haar toe mijn
uiterste best te doen iemand voor haar te vinden
die haar wens kan vervullen.

Oma ging ook in 2019 weer op Stap

Uit een andere hoek

Oma ging in 2019 243 keer op stap. Het project stelt
oma’s, opa’s én andere ouderen, die nog zelfstandig
wonen of in zorgcentra verblijven en niet of nauwelijks
meer de deur uit kunnen of durven, in staat om met
steun en aandacht van een vaste vrijwilliger op stap te
gaan.
Petra Akkerman werd aan het eind van de zomer als
projectmedewerker opgevolgd door Paula van Kalmthout. Die stor�e zich met veel crea�viteit op de werving
van nieuwe vrijwilligers en het vinden van de juiste
matches.

Het werk van De Bakkerij vindt plaats in het con�nu
veranderend landschap van de zorg en hulpverlening in
ons land en wordt sterk beïnvloed door beleidsma�ge
en organisatorische ingrepen vanuit rijk en gemeente.
In 2019 merkten we op verschillende fronten dat de
wind uit een andere hoek ging waaien. Daar waar we in
het verleden vragen en problemen meestal eenvoudig
konden bespreken bij een kopje koffie, werd de communica�e spaarzaam en begon het beleid zorgelijke
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M25-ers van het Da Vinci College op
pad met een ervaringsdeskundige uit
de maatschappelijke opvang:
Hoe overleef je als dakloze op straat?
Op welke plekken verblijf je?
Hoe ziet je dag eruit?
Waar ben je vooral mee bezig?

trekken te vertonen. Het laatste half jaar waaide er zelfs
een kille wind door onze stad. Er moest duidelijk bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners werden
daar de dupe van:
•
•

•

Aisha’s enige optie

Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima
krijgen minder.
Er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, waarbij wij over
de realiteitszin van alle plannen zo onze twijfels
hebben.
En de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten, nog voor er zicht is op
een volwaardig beproefd alterna�ef.

Voor mij zit Aisha, een Noord-Afrikaanse vrouw
die inmiddels ruim een jaar illegaal in Leiden
verblij�. Eerst bij haar ex-man, tot hij haar le�erlijk het huis uit slaat.
Bont en blauw meldt zij zich bij de hulpverlening,
op zoek naar een beetje menselijkheid. Na drie
nachten wordt ze ook daar weggestuurd.
Dit keer geen klappen en vuistslagen, maar de
pijn is er niet minder om. Want waar kan ze nu
nog heen?

Dat zijn ook de belangrijkste zorgen die we uitvoerig
hebben aangekaart in het Voortgangsverslag van de
Individuele Hulp van De Bakkerij van december 2019.

In mijn telefonisch contact met de hulpverlener
val ik van de ene verbijstering in de andere.

Onze zorgen
Wij maken ons zorgen om het lot van mensen die het al
moeilijk genoeg vinden om zich in onze samenleving
staande te houden. Die door het leven al zo getrauma�seerd zijn of lichamelijk al zo kwetsbaar zijn dat zij niet
de kracht of energie meer hebben om zich tegen al deze
veranderingen en bezuinigingen te verweren.

„Mevrouw hee� de situa�e over zichzelf afgeroepen, haar eigen (verkeerde) keuzes gemaakt,
zich opgedrongen aan haar ex en er is ook geen
duidelijk doel waar zij naartoe kon werken, zodat
ze misschien langer dan anderen ondersteuning
nodig hee�. Bovendien is ze pas midden in de
nacht op haar slaapplaats gearriveerd.”

De recente tombola van hulp- en zorgverlenende instan�es in onze gemeente, volledig in lijn met het nieuwe
marktdenken, met zijn aanbestedingen bij aannemers
en onderaannemers, gaat te gemakkelijk voorbij aan het
persoonlijke leed, de onzekerheid en de stress die het
vertrek van één vertrouwde zorgverlener al teweeg
brengt bij mensen die in al hun kwetsbaarheid zich
dagelijks over moeten geven aan de zorg van anderen.

De hulpverlener hee� duidelijk even over het
hoofd gezien dat moslims op dit moment midden in de ramadan zi�en en pas na zonsondergang (21:29, we gaan ten slo�e rich�ng midzomernacht) met elkaar in de moskee het vasten
breken, bidden en een maal�jd delen.
Op mijn vraag waar Aisha die nacht naartoe
moet, omdat ons opvanghuis helemaal vol zit,
en ze anders de nacht op straat moet doorbrengen, krijg ik botweg te horen: “De straat is op dit
moment de enige op�e voor haar”.

Een Gideonsbende
Een van de voordelen van het hebben van een klein
diaconaal team is dat wij makkelijk kunnen inspringen
op veranderingen in hulpverleningsland. Transi�e en
transforma�e zit ons als het ware in het bloed.

De opmerkingen van de hulpverlener doen koude rillingen over mijn rug lopen. Empathie is ver
te zoeken.

Geen eindeloze protocollen die eerst doorlopen moeten
worden, geen harmonicamodel met uitdijende en
inkrimpende personeelsaantallen, maar een gideonsbende die oren en ogen gebruikt om mensen op te
sporen die tussen wal en schip dreigen te vallen,
aandach�g te luistert en oog hee� voor hun talenten, en
het netwerk aanwendt om mensen een steuntje in de
rug te geven.

Is dit nu de stand van zaken in het sociaal domein in Leiden? Een veld aan hulpverleners die
niet buiten de hokjes durven te kleuren en niets
ontziend vasthouden aan protocollen? Die alles
langs de financiële meetlat leggen, zonder oog te
hebben voor de mens achter het verhaal?
Ik word hier zo verdrie�g van...

Met deze open houding zijn wij ook het nieuwe jaar
weer gestart. Een jaar waarin wij verwachten dat er nog
veel zal veranderen in het landschap van zorg en hulpverlening in Leiden.

Tamara Breton
Projectmedewerker Individuele Hulp
Diaconaal Centrum De Bakkerij

Waar nodig zullen we aan de bel trekken of de noodklok
luiden. Maar we willen met name voor de mensen die
het kind van de rekening dreigen te worden van alle
bezuinigingen, herschikkingen en overdrachten van de
ene naar de andere dienstverlenende instan�e, een
betrouwbare toevlucht zijn waar zij met hun vragen en
onzekerheden terecht kunnen.
En als het enigszins kan een laatste vangnet zijn voor
hen die elders tevergeefs om hulp vragen.
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januari

2019

Drie Broodpenningen
We beginnen dit jaaroverzicht met de uitreiking
van drie originele broodpenningen aan mensen die
zich verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein
van de diaconie in Leiden: Thijs van Varick (gangmaker van het fietsproject in de Mors), Wilbert van
Erp (voorzi�er van de RK Diaconie en diaconale
duizendpoot in allerlei gremia) en de vrijwilligers
van het Nabestaandencafé van Rhijnhof.

in vogelvlucht

De penningen werden op vrijdag 18 januari 2019,
�jdens de Nieuwjaarsontmoe�ng van De Bakkerij,
uitgereikt door Peterhans van den Broek, voorzi�er
van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden.
Partnerorganisa�e Aemosa gaf alle gasten een
impressie van de ondersteuning die zij bieden aan
psychisch kwetsbare mensen in de Leidse regio.

Vrolijke mutsen op
somber Samos
Na heel wat omzwervingen
bereikte onze zending van 466
baby- en kindermutsen begin
februari 2019 toch eindelijk het
eiland Samos.
De Leidse gepensioneerde
huisarts Lucie Pu�us deed half
februari verslag van haar verblijf daar en het werk dat zij
gedaan had op de medische
post. Zorgelijke berichten van
een voortschrijdend menselijk
drama binnen de Europese
grenzen.

februari
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Tussen Christchurch en Leiden
Op vrijdag 15 maart 2019 vond er in Christchurch NieuwZeeland een gruwelijke aanslag plaats op twee moskeeën
in de stad. Diezelfde dag waren leerlingen van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest met M25 Leiden te gast bij twee
moskeeën in onze stad waar de imam sprak over liefde
voor je naasten. Indrukwekkende ontmoe�ngen waarin
woorden van vriendschap en spontane gastvrijheid plotseling een extra lading kregen.

Zorgeloos genieten op de Beautydag
Op diezelfde vrijdag in maart was er voor dak- en thuisloze dames
een verwendag gepland in De Bakkerij. Straatpastor Femke Post
zorgde voor de keurig gelakte nagels.
Er werd geknipt en gekapt, maskers aangebracht en eyeliners ingezet. Ondertussen zorgden jongeren van M25 Leiden voor een heerlijke afwisselende en oergezonde lunch.
Even een dagje zorgeloos genieten, ook van het schi�erende eindresultaat.
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maart

Donderdag 27 maart 2019:
Even snelheid maken in de
Keukenhof dan kom je wat
makkelijker de heuvel op.

maart
Flower Power in de Keukenhof

april

Donderdag 27 maart 2019 ging een groep ouderen met
jongeren van M25 Leiden en vrijwilligers van het project
Oma gaat op Stap naar de Keukenhof. Het thema Flower
Power was duidelijk zichtbaar tussen de bloemenpracht:
uitdagende dames in feestelijke kleding, gekke flower
power broeken, kleurrijk gebreide omhulsels om de
bloemenvazen… Een bijzonder en afwijkend aangeklede
Keukenhof dit jaar.
Koffie met gebak, een heerlijke lunch, beetje koud, maar
wat een bloemenpracht! Kortom een lekker dagje uit.

Avondmaalsproject 2019
Met Pasen star�e het nieuwe Avondmaalsproject DEAL,
een ini�a�ef van Leidse studenten dat vrouwen in
ontwikkelingslanden helpt, die ac�ef hun leven willen
verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisa�es (NGO’s) om spaargroepen te
vormen van zo’n 20 vrouwen.
De vrouwen leggen wekelijks geld in in
een gezamenlijk fonds waar zij volledig
zeggenschap over hebben.
Iedere vrouw kan geld uit dit fonds lenen om te investeren. Doordat ze het
samen doen, groeit het vermogen snel
en steunen ze elkaar.
Daarnaast gee� DEAL diverse trainingen aan de vrouwen. De opbrengst
van de Avondmaalscollecte zal naar
een groep in Zambia gaan.
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Weer meer Zomerbonnen nodig
Ook in 2019 gaven De Bakkerij en S�ch�ng Urgente Noden Leiden (SUN
Leiden) weer Zomerbonnen uit voor huishoudens die moeite hebben de
eindjes aan elkaar te knopen. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instan�es 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen,
285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In
totaal werden ruim 3.300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10
uitgereikt. Ruim 100 bonnen meer dan in 2018.

mei
Een onbezorgd dagje op stap
Op een zonnige tweede Pinksterdag in juni gingen ruim der�g
kinderen van de Speelgoedbank Leiden en JES Rijnland met
jongeren van M25 Leiden een dagje naar de Linnaeushof in
Heemstede.
Lekker dollen in de bus, gekke bekken trekken voor een selfie op
je mobieltje, van de superglijbaan naar beneden racen, lunchen
met patat en perenijs, schommelen, duwen, trekken, kruipen.
Je gewoon lekker even onbezorgd uitleven in de grootste
speeltuin van Europa.
En het dan ook nog zo plannen dat je net voordat het gaat
regenen weer in de bus naar huis zit. Prach�g toch?!

juni
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juni
Ontmoe�ngsmaal�jd “Samen Leven, Samen Eten”
Aangespoord door de betoverende klanken van zangeres Linda Tulen op het
plein, wisten zo’n 270 gasten op dinsdag 25 juni 2019 hun weg te vinden van
de tropische hi�e buiten, naar de koelte van de kerk. De maal�jd was
bedoeld om de verschillen te vieren en bruggen te slaan tussen culturen in
het bonte mozaı ̈ek van Leiden. Een ontmoe�ngsmaal�jd tussen oud- en
nieuwkomers in Leiden.
Negen�en leerlingen van de Interna�onale Schakelklas, Syrische en Eritrese
jongeren hielpen in het kader van hun stage bij M25 Leiden mee bij alle
voorbereidingen, het uitserveren van de 13 gerechten uit 9 verschillende
landen en de muzikale ondersteuning.

Tas vol verrassingen
Ruim vij�ig kinderen hebben
deze zomer enorm kunnen
genieten van de Zomertassenac�e, die de Leidse Binnenstadsgemeente organiseerde in
samenwerking met Diaconaal
Centrum De Bakkerij.
Ook geloofsgemeenschap De
Verbinding leverde nog het
nodige speelgoed aan om het
feest compleet te maken.
De tassen werden vervolgens uitgedeeld door medewerkers
van JES Rijnland aan gezinnen die er wat aan hebben. Allerlei
spelletjes voor diverse lee�ijdscategorieën, maar ook de
Vakan�epas, het Zomerboekje van JES en andere �ps en tricks
werden in kleurrijke tassen samengevoegd om een ‘zomerdip’
te voorkomen.
Kadisha (6), Nagnouma (1) en Koumana (4)
samen op de foto met hun vakan�etas
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Zondag 29 september 2019:
Mobiel Theater Geurend
Hooi �jdens de regenach�ge
edi�e van de Vredeswake
in Leiden.
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Sweet 70’s boo�ocht
Jongeren van M25 Leiden en de S�ch�ng Straatpastoraat Leiden organiseerden op dinsdag 14 juni 2019 weer de
jaarlijkse boo�ocht voor dak- en thuislozen over de Kagerplassen. Dit jaar
was het mo�o “Sweet 70’s”.
Dus de boot werd versierd met speciale slingers en de M25-ers droegen voor
de gelegenheid kleurrijke ban-de-bombrilletjes.
Voor de gasten is het al�jd een goed
moment om even los te komen uit hun
vaste leefwereld en de spanning van
zich af te gooien. Voor de jongeren is
het vaak de eerste persoonlijke
ontmoe�ng met mensen die dak- of
thuisloos zijn.
Zo’n vij�ig gasten genoten van een
zonnig tochtje met een heerlijke lunch
en bijzondere ontmoe�ngen.

juni

Vredeswake voor doorze�ers
Zondag 29 september 2019 meldde de herfst zich al vroeg in het
jaar in de vorm van stevige regen- en windvlagen. In het kader van
de Vredesweek organiseerde De Bakkerij juist die dag samen met
diverse partners een Vredeswake op het Stadhuisplein van Leiden
en anders dan voorgaande jaren werd er niet alleen s�lgestaan bij
vrede, maar stond er ook een wandeling op het programma.
Het werd een dag voor de echte bikkels. Hoewel het hard waaide
en flink regende, maakten toch nog een kleine 20 mensen de
wandeling. Eindpunt was het Stadhuisplein, waar om 14.00 uur de
tradi�onele Vredeswake begon, bijgewoond door zo’n 50 mensen,
schuilend onder regenhoedjes en paraplu’s.
Met bijdragen van Tamara Breton, Mobiel Theater Geurend Hooi,
een indrukwekkend verhaal van Zamira uit Azerbeidzjan en Ruud
Meester, voorzi�er van de Leidse Raad van Kerken, werd het ondanks de regen nog een heel bijzondere wake.

september
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Mannendag
Vrijdag 18 oktober 2019 was exclusief voor de
mannen. M25 Leiden en het Straatpastoraat
hadden gasten uitgenodigd uit de maatschappelijke opvang en het Inloophuis Psychiatrie.
Tijd voor de kapper en een complete make-over
met kleding beschikbaar gesteld door Dress-forSuccess en de Weggeefwinkel.
En de mannen van M25 Leiden zorgden voor
stevige hamburgers ter afslui�ng van hun
stageweek die de toepasselijke �tel “Stoer”
droeg.

oktober
Al�jd al willen weten...?
Paula van Kalmthout, onze projectmedewerker van Oma gaat op Stap, was
9 november 2019 te gast op het Maatjesfes�val van iDoe met een eigen
informa�estand.
Met steun van Hoppezak Kledingverhuur werd een schi�erende etalagepop
aangekleed in de jaren vij�ig s�jl.
Al�jd al willen weten wat er in de mode
was in de jaren ‘50? De beste manier
om daar achter te komen is vrijwilliger
te worden in het project Oma gaat op
Stap.
Paula hee� dankzij allerlei crea�eve
ideeën weer nieuwe vrijwilligers weten
te vinden die in 2019 met oma’s en
opa’s er op uit trokken.

november
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november
Diaconaal weekend in de moskee
Het Diaconaal Weekend van 9 en 10 november 2019 stond in het
teken van ontmoe�ng, samenwerking en ac�e in het kader van
Leiden Compassiestad. De Bakkerij en de gemeenschap van de
Turkse Mimar Sinan Moskee aan de Curaçaostraat in Leiden
zamelden samen een maand lang kleding in voor arme gezinnen
in Oekraïne.
De moskee opende haar deuren. Er werd met vereende krachten
kleding gesorteerd, rondleidingen gegeven en voor kinderen was
er een workshop çini, een O�omaanse techniek van het beschilderen van tegeltjes, met bloemen en vogels. Tegels die ook de
muren van de gebedsruimte sieren.
De opbrengst van de kledingac�e was echt overweldigend en de
gastvrijheid van de Mimar Sinan Moskee hartverwarmend!

Solomun zwemt af
Toen Henk Lippens, taalcoach bij de Leidse
Studenten Ekklesia, met een paar van zijn
taalleerlingen deze zomer in het zwembad was,
schrok hij heel erg toen zij ineens in het diepe
sprongen, terwijl zij niet konden zwemmen!
Henk sponsorde daarna hun eerste zwemlessen bij de Leidse Watervrienden en in samenwerking met De Bakkerij werd het project
‘Gra�s zwemles voor taalcursisten 18+’ gestart.
In 2019 konden vijf Eritrese mannen wekelijks
lessen volgen. Solomun, de rus�ge, enthousiaste motor van de vijf, zwom in vrij korte �jd al
snel alle slagen in zwembad de Zijl en mocht in
november op voor zijn A-diploma.
En wat dacht u? Geslaagd!
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december
Kerstbubbels, dassen en mutsen
Een kleine oproep in onze nieuwsbrief en de Leidse kerkbladen bracht een enorme hoeveelheid Kerstbubbels bijeen voor onze gasten van het Kerstdiner. Naast
200 goodiebags waren er stapels verzorgingsproducten, waar iedereen er vier
van uit mocht kiezen bij het verlaten van de Marekerk. Daarnaast waren er voor
alle gasten ook nog eens gloednieuw gebreide mutsen en sjaals. De respons van
gulle gevers was geweldig!

Met 160 gasten aan tafel
Kerst viel wat vroeg dit jaar voor de gasten van het Kerstdiner in de Marekerk.
Maar op dinsdag 10 december 2019 zat
de stemming er, mede dankzij het optreden van het Amsterdamse Daklozenkoor
“De Straatklinkers”, toch al snel in.
Jongeren van M25 Leiden, Straatpastor
Femke Post, dominee Ton Jacobs en
vrijwilligers van de Marekerk zorgden
samen weer voor een feestelijke avond.
En bij het afscheid was het nog las�g
kiezen uit alle verzorgingsproducten,
mutsen en dassen die beschikbaar
waren gesteld.
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Dinsdag 10 december 2019:
Een van de zangers van “De
Straatklinkers” bij de tafels
met Kerstbubbels. Da’s toch
nog best las�g kiezen hoor.
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Financieel jaarverslag
Met enige relatie tot de vorig jaar ontvangen erfenis ontving de Diaconie van de
Protestantse gemeente te Leiden ook in 2019 een erfenis tot een niet onaanzienlijk
bedrag; dit jaar circa € 90.000,-. Ook dit bedrag heeft de diaconie apart gezet voor de op
afzienbare termijn noodzakelijke verbouwing van de bovenverdiepingen van één van
onze verhuurde winkelruimten aan de Haarlemmerstraat tot verhuurbare woonruimten.
De markt voor winkelhuren is al jaren zodanig dat deze verdiepingen naar verwachting
niet meer als zodanig (in combinatie met de ruimte op de begane grond) zullen kunnen
worden verhuurd. De plannen hiertoe zijn nog in een pril stadium, maar naar
verwachting zal het inmiddels voor dit doel gereserveerde bedrag van ruim € 257.000,(bestemmingsreserve verbouwing) nog niet voldoende zijn om deze volledig te
realiseren.
Aan de voorziening voor groot onderhoud is ook in 2019 de gebruikelijke € 40.000,voor toekomstig onderhoud toegevoegd. Anders dan in 2019 is ruimschoots meer dan
deze toevoeging aan de voorziening onttrokken. Aan schilderwerk, dakwerkzaamheden,
een vernieuwde alarminstallatie en wat andere kleinere “klussen” is in 2019 bijna
€ 60.000,- uitgegeven, waardoor de voorziening per saldo met circa € 20.000,- is
verminderd tot ruim € 164.000,- ultimo 2019.
Voor de kosten van lopende en toekomstige projecten is in de balans een bestemmingsreserve projecten verantwoord van circa € 176.500,-. Dit betreft voornamelijk
bedragen die, als subsidie of gift, ultimo 2019 al zijn ontvangen, maar in 2020 en
volgende jaren nog dienen te worden besteed aan de betreffende projecten. Ten opzichte
van de balans per 31 december 2018 is deze post per saldo nauwelijks gemuteerd.
Bovengenoemde reserves en voorziening verklaren al voor circa € 600.000,- het saldo
van de liquide middelen ultimo 2019, die dus voor deze doelen zijn beklemd.
Doordat de posten van de staat van baten en lasten, afgezien van de vermelde, niet
begrote, erfenis tamelijk goed aansloten bij de voor 2019 opgestelde begroting, die sloot
met een klein batig saldo van € 6.000,- is aan de continuïteitsreserve maar een klein
bedrag toegevoegd. Deze reserve bedraagt ultimo 2019 circa € 414.000,- en is een
buffer voor onvoorziene tegenvallers, zoals langdurige ziekte van medewerkers,
leegstand van verhuurd onroerend goed, claims en ander onvoorzien onheil.
Nog immer bieden de financiële markten geen mogelijkheden om onze liquide middelen
een goed rendement te laten opleveren zonder te grote risico’s te nemen.
De begroting voor het jaar 2020 vertoont ten opzichte van de uitkomsten van het jaar
2019, afgezien van de inkomsten uit erfenissen en legaten, welke voor 2020 niet
voorzien zijn, slechts beperkte afwijkingen, met uitzondering van lagere begrote
huurinkomsten uit winkelpanden door enige leegstand. Begroot is een nadelig saldo van
€ 16.000,-. Niet uitgesloten is dat de Corona-perikelen op het gebied van inkomsten
(collecte-en huuropbrengsten) nog enige negatieve invloed zullen uitoefenen. Hierover
kan thans nog geen indicatie worden gegeven, maar belangrijke gevolgen zijn niet te
verwachten.

Het bijgevoegde jaarverslag 2019 geeft wederom een indrukwekkend beeld van de vele
activiteiten, die door onze professionele staf zijn bedacht, vormgegeven en uitgevoerd.
Ook in 2019 kon dit slechts worden gerealiseerd dankzij de belangeloze inzet van veel
vrijwilligers, die we daarvoor weer hartelijk danken.
Onze dank gaat ook weer uit naar de vele particulieren, fondsen en instellingen, die het
ons met hun (financiële) steun weer mogelijk hebben gemaakt om ook in 2019 te
“helpen waar geen (andere) helper is”.
Namens de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden,
Wim Nieboer
penningmeester

Algemene gegevens
Algemeen
De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is een kerkelijk orgaan voor
hulpverlening aan mensen in nood.
Samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2019
De heer P.J. van den Broek
De heer W. Nieboer
Mevrouw I.E. Feiken-Snoep
De heer H. Vis

voorzitter
penningmeester
secretaris
algemeen lid

Samenstelling bureau per 31 december 2019
Coördinator
Diaconaal werker
Secretariaat
Medewerker facilitaire dienst

De heer A.P.J.J. Snepvangers
Mevrouw T.E. Breton-de Munck
Mevrouw C. ter Haar
De heer J.A. van Houwelingen

Administrateur

De heer J. Wijers

Overige medewerkers:
- projectmedewerker M25 Leiden Regio Mevrouw C. Westeneng-Timmers
Mevrouw G. Pieters-Zwaan
- projectmedewerker Oma gaat op stap Mevrouw P.M.M. Kalmthout
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JAARREKENING

Balans

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Activa
per 31 december 2019
€

per 31-12-2018
€

1.365.440

1.354.995
14.435
1.369.430

26.694

26.509

Vaste activa
Materiële vaste activa
Onroerend goed
Inventaris

1.354.995
10.445

Financiële vaste activa
Beleggingen
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en
overlopende activa

226

3.707

34.185
34.411

30.977
34.684

Liquide middelen

1.039.138

964.061

Totaal

2.465.683

2.394.684
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Balans

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Passiva
per 31 december 2019
Vermogen
Continuïteitsreserve
Reserve materiële vaste activa
Bestemmingsreserve verbouwing
Bestemmingsfondsen projecten

€

per 31-12-2018
€

2.213.471

411.497
1.369.430
167.000
172.950
2.120.877

164.296

184.027

413.953
1.365.440
257.498
176.580

Voorzieningen
Groot onderhoud
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overige schulden en
overlopende passiva

11.709

5.228

18.739

19.750

57.468

Totaal
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87.916

64.802
89.780

2.465.683

2.394.684
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Staat van baten en lasten

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

jaar 2019
Baten
Algemene collecten en giften
Erfenissen en legaten
Inkomsten uit leningen, effecten
en banktegoeden
Huuropbrengst diaconale panden
Huuropbrengst beleggingspanden
Collecten, giften en subsidies
voor projecten
Overige baten

Lasten
Personeel en bureau
Ondersteuningen en bijdragen
Landelijke quota
Gebouwen
Projecten
Rentelasten

Saldo baten en lasten

Bestemming saldo
Toevoegen/onttrekken aan:
- continuïteitsreserve
- reserve materiële vaste activa
- bestemmingsreserve
verbouwing
- bestemmingsfondsen inzake
projecten
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€

begroting 2019
€

jaar 2018

81.833
92.535

80.000
-

83.405
181.509

185
85.892
137.996

1.000
87.000
139.000

1.242
87.571
146.968

195.780
13.300
607.521

181.000
13.000
501.000

155.333
13.300
669.328

200.334
20.087
14.363
87.891
191.789
463
514.927

202.000
20.000
14.000
78.000
181.000
495.000

227.767
14.930
12.288
81.460
173.693
510.138

92.594

6.000

159.190

€

2.456
-3.990

7.584
3.236

90.498

167.000

3.630
92.594

-18.630
159.190
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Toelichting algemeen

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Algemeen
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is gevestigd aan de Oude Rijn 44-b in
Leiden. De activiteiten vinden op ditzelfde adres plaats. De rechtsvorm van de organisatie is
een kerkgenootschap. De activiteiten van de organisatie bestaan uit het uitvoeren van
diaconale activiteiten.
Bij het opstellen van de jaarrekening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de voor rechtspersonen geldende wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals vastgesteld door de Raad voor
de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “kleine organisaties - zonder winststreven”.

Afwijking Besluit Modellen Jaarrekening
Het Besluit modellen jaarrekeningen schrijft twee verschillende modellen voor de indeling van
de staat van baten en lasten voor. In deze jaarrekening wordt afgeweken van beide modellen.
De gehanteerde presentatiewijze sluit goed aan bij de aard van de organisatie doordat de
lasten zijn gesplitst per kostenrubriek. Deze verwerkingswijze komt het inzicht in het saldo van
de staat van baten en lasten ten goede.

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat
Materiële vaste activa
Onroerend goed
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, verminderd met ontvangen
subsidies en giften voor de investering, als ook met lineaire afschrijvingen. Bij de
afschrijvingen wordt rekening gehouden met een restwaarde en de economische levensduur
van het object. Op investeringen die in de loop van het boekjaar in gebruik worden genomen,
wordt tijdsevenredig afgeschreven. Zo nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen.
Overige materiële vaste activa
De inventaris wordt gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met afschrijvingen.
Beleggingen
De onder de financiële vaste activa opgenomen beleggingen worden gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs of de lagere marktwaarde. De waardering wordt collectief voor gelijksoortige
beleggingen toegepast.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale waarde. Bij de waardering van
vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders
vermeld hebben vorderingen een looptijd korter dan een jaar.
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jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorziening voor groot onderhoud
Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De voorziening wordt gewaardeerd op de nominale waarde.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale
waarde. Waar de waardering van schulden afwijkt van de nominale waarde wordt dit
toegelicht. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het
verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van
de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
Algemene collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten gehouden zijn. Overige
legaten, collecten en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Inkomsten uit leningen, effecten en banktegoeden alsook huurbaten en overige baten worden
verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
Lasten
Lasten die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Personeelsbezetting
Gedurende het verslagjaar waren, uitgedrukt in voltijdseenheden, gemiddeld 5,2 personen
(2018: 5,6) werkzaam voor de Diaconie.
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Toelichting op de balans

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Activa
Materiële vaste activa
Het verloop van de waardering van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2019 kan als
volgt worden weergegeven.
onroerend
goed
Boekwaarde op 1 januari
Afschrijvingen
Boekwaarde op 31 december

inventaris

totaal

€

€

€

1.354.995
1.354.995

14.435
-3.990
10.445

1.369.430
-3.990
1.365.440

De W.O.Z.-waarde van het onroerend goed naar de situatie per 1 januari 2019 bedraagt
ongeveer € 3,5 miljoen. De restwaarde van het onroerend goed bedraagt ongeveer € 1,35
miljoen.
De aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen per eind van het boekjaar kunnen als volgt
worden gespecificeerd.
onroerend
goed
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde op 31 december

inventaris

totaal

€

€

€

1.354.995
1.354.995

21.897
-11.452
10.445

1.376.892
-11.452
1.365.440

Vermelding van de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per het begin van het jaar
wordt achterwege gelaten vanwege de beperkte afwijking ervan ten opzichte van de situatie
aan het einde van het boekjaar.
Voor een specificatie van de samenstelling en waardering van de materiële vaste activa
verwijzen wij naar bijlage 1.
Graanpakhuizen Oude Rijn
Op 1 oktober 1988 is het tot dat moment leegstaande complex graanpakhuizen in erfpacht
gegeven aan de Stichting Leidse Studentenhuisvesting voor een termijn van 50 jaar, tegen een
eenmalige canon. Dit complex is pro memorie in de balans opgenomen. De WOZ-waarde van
de graanpakhuizen naar de situatie per 1 januari 2019 bedraagt ongeveer € 3,6 miljoen.
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jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Beleggingen
Per balansdatum bestond de aandelenportefeuille uit ongeveer 133 certificaten van aandelen
Oikocredit, elk nominaal € 200. De waardering per balansdatum is gelijk aan de kostprijs. De
marktwaarde van de aandelen is niet bekend, daar deze niet beursgenoteerd zijn.
Debiteuren
Per balansdatum werd een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van vorderingen op
debiteuren niet noodzakelijk geacht.
Overige vorderingen en overlopende activa
De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden
gespecificeerd.

Rekening-courant College van Kerkrentmeesters
Te vorderen huren
Te vorderen servicekosten
Nog te ontvangen doorbelaste kosten coördinator
Nog te ontvangen bijdrage kerstdiner
Nog te ontvangen bijdrage M25
Nog te ontvangen bijdrage huisvesting Straatpastoraat
Afrekening project Stichting Dioraphte
Restitutie verzekering
Vooruitbetaalde kosten
Diversen

31-12-2019
€

31-12-2018
€

10.363
2.255
4.288
2.615
2.160
3.600
3.250
2.116
1.350
2.188
34.185

6.184
2.873
3.715
2.455
2.635
7.055
3.059
1.715
1.286
30.977

Liquide middelen
Per balansdatum kunnen de liquide middelen als volgt worden gespecificeerd.

ING Bank, rekeningen-courant
ING Bank, spaarrekening
ABN.Amro Bank, bestuurrekening
ABN.Amro Bank, spaarrekening
Kasgelden

31-12-2019
€

31-12-2018
€

343.767
280.402
20.366
393.741
862
1.039.138

270.151
280.189
19.869
393.741
111
964.061

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Diaconie.
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jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Passiva
Vermogen
Het verloop van het eigen vermogen gedurende het jaar 2019 kan als volgt worden
gespecificeerd.
saldo op
1 januari

Continuïteitsreserve
Reserve materiële vaste activa
Bestemmingsreserve verbouwing
Bestemmingsfondsen projecten
Totaal

€

resultaatbestemming
€

saldo op
31 december
€

411.497
1.369.430
167.000
172.950
2.120.877

2.456
-3.990
90.498
3.630
92.594

413.953
1.365.440
257.498
176.580
2.213.471

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve dient ter waarborging van de continuïteit op het moment dat de
jaarlijkse inkomsten substantieel afnemen. De benodigde reserve is bepaald op basis van de
vaste lasten, waaronder personeel en huisvesting. De benodigde reserve bedraagt eind 2019
€ 436.000.
Reserve materiële vaste activa
Binnen het vermogen wordt, naast de bestemmingsreserves, onderscheid gemaakt tussen het
vermogen dat duurzaam is vastgelegd en het vermogen dat vrij besteedbaar is. Als duurzaam
vastgelegd vermogen, in de balans aangeduid als Reserve materiële vaste activa, is
aangemerkt het vermogen dat besloten is in de boekwaarde van de materiële vaste activa van
de Diaconie, daar dit vermogen niet op korte termijn kan worden omgezet in liquiditeit. Het
resterende vermogen, in de balans aangeduid als Continuïteitsreserve, geeft het vermogen
weer dat vrij besteedbaar is en (mede) kan dienen als waarborg voor de continuïteit van de
Diaconie.
Bestemmingsreserve verbouwing
Het bestuur heeft besloten enkele ontvangen erfenissen aan te wenden voor toekomstige
verbouwing van de winkelpanden.
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Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Bestemmingsfondsen projecten
Per balansdatum luidt de specificatie van de nog te besteden bedragen inzake projecten als
volgt.
saldo op
1 januari

Individuele hulp en huisvesting Imani
M25 Leiden Regio
Straatpastoraat
Kerst- en zomerbonnen
Afscheid Jacqueline voor Roemenië
Op de Kook toe
Voedselbank
Roemenië, straatkinderen Picihuis
Voor moeder en kind in NL en Sri Lanka
Oma gaat op stap
Zeilweken
Nicaragua Juigalpa
Onder Anderen
DEAL
Fonds niet gesubsidieerde projecten
(gift Evangelische Lutherse Gemeente)

€

bestemming
resultaat
€

saldo op
31 december
€

46.737
11.104
29.297
8.519
12.048
1.234
532
11.636
1.280
2.399
-

2.621
1.895
1.155
934
-7.519
-1.125
1.113
-139
-530
889
1.371
-509
149
3.325

49.358
12.999
30.452
934
1.000
10.923
1.113
1.095
2
12.525
1.371
771
2.548
3.325

48.164
172.950

3.630

48.164
176.580

De bestemming van het resultaat is als volgt te specificeren.
€
Baten uit collecten, giften en subsidies
Lasten projecten

177.308
173.678
3.630
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Diaconie van de Protestantse
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Voorziening groot onderhoud
Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. Het verloop van de voorziening gedurende het jaar 2019 kan als volgt
worden weergegeven.
jaar 2019

Stand op 1 januari
Dotatie boekjaar
Uitgaven voor onderhoud
Stand op 31 december

jaar 2018
€

€

184.027
40.000
-59.731
164.296

155.701
40.000
-11.674
184.027

Belastingen en premies sociale verzekeringen
De per balansdatum verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen kunnen als
volgt worden gespecificeerd.

Omzetbelasting
Loonheffingen
Pensioenpremie

31-12-2019
€

31-12-2018
€

3.843
14.309
587
18.739

6.437
13.313
19.750

Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt worden
gespecificeerd.

Vooruitontvangen en gefactureerde huren
Vakantiegeld
Accountantskosten
Afrekening collecten
Overige schulden
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31-12-2019
€

31-12-2018
€

15.529
9.746
5.000
14.381
12.812
57.468

16.027
10.278
5.000
12.029
21.468
64.802
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
De Diaconie heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een opslagruimte aan
de Oude Rijn te Leiden. De ruimte wordt gebruikt als fietsenstalling. De overeenkomst eindigde
per 1 juni 2012. De overeenkomst is stilzwijgend verlengd. De verlenging is niet
geformaliseerd. Met de huur is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 6.700.
Voor het gebruik van een kopieermachine is de Diaconie een onderhoudsovereenkomst
aangegaan met Sharp. Met Quibus Computers Enzo is een servicecontract afgesloten voor de
server. Met beide contracten samen is per jaar een bedrag gemoeid van ongeveer € 7.600.
In 2018 is een verplichting aangegaan voor werkzaamheden aan het dak van ongeveer
€ 14.300. Per balansdatum is hiervan ongeveer € 12.900 gefactureerd waardoor een
investeringsverplichting resteert van € 1.400.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Baten
begroting
2019

jaar 2019

Algemene collecten en giften
Collecten Protestantse Gemeente Leiden
Overige giften
Doorzendcollecten

Inkomsten uit leningen, effecten en
banktegoeden
Rente leningen en banktegoeden
Opbrengst effecten

Huuropbrengst diaconale panden
Vaste huurcontracten
Incidentele huurbaten

Huuropbrengst beleggingspanden
Winkels Haarlemmerstraat
Nagekomen baten
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jaar 2018

€

€

€

20.726
42.103
62.829
19.004
81.833

24.000
40.000
64.000
16.000
80.000

25.361
44.094
69.455
13.950
83.405

185
185

1.000
1.000

1.081
161
1.242

78.204
7.688
85.892

87.000

77.211
10.360
87.571

137.996
137.996

139.000
139.000

140.420
6.548
146.968
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begroting
2019

jaar 2019
Collecten, giften en subsidies
voor projecten
Baten via bestemmingsfondsen
Individuele hulp
Huisvesting Imani
M25 Leiden Regio
Straatpastoraat
Kerst- en zomerbonnenactie
Giften afscheid Jacqueline
Op de kook toe*
Voedselbank
Roemenië, straatkinderen Picihuis
Voor moeder en kind in NL en
Sri Lanka (H.A. 2017/2018)
Oma gaat op stap
Zeilweken
Nicaragua Juigalpa (H.A. 2018/2019)
Onder Anderen
DEAL (H.A. 2019/2020)
Overig
Roemenië:
- bejaardentehuis/transportkosten
- Leidse straat
- schoolgeld
- Diaconaat
Kerstdiner (daklozen)
Vredeswake
Paasbrodenactie
Project Samos
Kleine Plaatselijke activiteiten
Zwemles

jaar 2018

€

€

€

37.180
11.631
49.231
1.155
17.694
1.820
407
1.113
7.311

45.000
10.000
52.000
15.000
1.000
1.000
10.000

39.968
11.558
43.249
265
13.410
10.519
-8.245
5.306

-530
30.706
11.000
3.491
1.774
3.325
177.308

28.000
2.000
3.000
167.000

1.481
20.282
5.944
1.280
755
145.772

180
5.456
650
2.815
2.417
5.919
1.035
18.472

1.000
1.000
7.000
1.000
3.000
500
500
14.000

180
1.600
6.269
800
195
517
9.561

195.780

181.000

155.333

*Het hierboven negatief opgenomen bedrag betreft een terugbetaling aan de verstrekkers van subsidies.

Overige baten
Bijdragen derden
Diensten voor derden

10.050
3.250
13.300
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10.000
3.000
13.000

10.050
3.250
13.300
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Lasten
begroting
2019

jaar 2019

jaar 2018

€

€

€

86.901
14.472
90.034
54.506
44.643
6.718
297.274
-33.371
-90.693
173.210

86.000
15.000
83.000
46.000
44.000
6.000
280.000
-33.000
-83.000
164.000

84.168
43.261
74.204
44.648
42.826
8.434
297.541
-32.465
-74.330
190.746

10.455
5.385
1.218
9.292
2.481
634
758
1.973
1.792
33.988

16.000
5.000
8.000
1.000
1.000
2.000
6.000
39.000

13.986
6.740
1.107
9.498
1.210
671
2.392
1.311
2.231
39.146

10.000
1.168
11.168

10.000
1.000
11.000

10.000
1.574
11.574

218.366

214.000

241.466

Aan projecten toegerekende
overheadkosten

-18.032

-12.000

-13.699

Totaal personeel en bureau

200.334

202.000

227.767

Personeel en bureau
Personeel
Coördinator
Diaconaal werker/jongerendiaconaat
Projectmedewerkers
Secretariaat/administratie
Facilitaire dienst
Overige personeelskosten
Doorbelaste loonkosten coördinator
Aan projecten toegerekende loonkosten

Beheer, administratie en publiciteit
Kantoorbehoeften en kopieerkosten
Porti en telefoon
Assurantiekosten
Accountants- en administratiekosten
Bestuurskosten
Abonnementen
Acties, publicaties en folders
Vrijwilligers
Overige kosten beheer

Huisvesting
Huurwaarde kantoren
Koffie/thee
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begroting
2019

jaar 2019

jaar 2018

€

€

€

450
633
1.083

1.000
1.000
1.000
3.000

360
120
480

19.004
19.004

16.000
1.000
17.000

13.950
500
14.450

Totaal ondersteuningen en bijdragen

20.087

20.000

14.930

Landelijke quota
Diaconaal Quotum

14.363

14.000

12.288

Ondersteuningen en bijdragen
Plaatselijk
Wijk- en bejaardenwerk
Wijn en brood Heilig Avondmaal
Overige bijdragen

Regionaal en landelijk
Doorzendposten
Overige bijdragen
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begroting
2019

jaar 2019

jaar 2018

€

€

€

25.096
1.262
19.372
13.988
19.291
27.000
3.990
3.485
113.484
-38.593
-10.000
64.891

24.000
1.000
17.000
11.000
13.000
27.000
4.000
3.000
100.000
-35.000
-10.000
55.000

23.045
1.032
16.661
14.464
14.441
27.000
3.495
3.261
103.399
-35.983
1.092
-10.000
58.508

2.000
7.000
1.000
13.000
23.000

2.000
7.000
1.000
13.000
23.000

2.000
6.952
1.000
13.000
22.952

87.891

78.000

81.460

Gebouwen
Centrum de Bakkerij
Schoonmaakkosten derden
Vuilafvoer
Energiekosten
Klein onderhoud
Verzekeringen en belastingen
Dotatie voorziening groot onderhoud
Afschrijving inventaris
Fietsenstalling
Servicekosten voor rekening van huurders
Afrekening servicekosten eerdere jaren
Aan overhead toegerekende huurwaarde

Beleggingspanden
Verzekeringen
Belastingen
Klein onderhoud
Dotatie voorziening groot onderhoud

Totaal gebouwen
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begroting
2019

jaar 2019
Projecten
Lasten via bestemmingsfondsen
Individuele hulp
Huisvesting Imani
M25 Leiden Regio
Kerst- en zomerbonnen
Afscheid Jacqueline voor Roemenië
Steun de kerk in het Midden Oosten
(H.A. 2016/2017)
Op de kook toe
Voedselbank
Roemenië, straatkinderen Picihuis
Voor Moeder en kind in NL en
Sri Lanka (H.A. 2017/2018)
Oma gaat op stap
Zeilweken
Nicaragua Juigalpa (H.A. 2018/2019)
Onder Anderen
DEAL (H.A. 2019/2020)
Fonds niet gesubsidieerde projecten
Overig
Roemenië:
- bejaardentehuis/transportkosten
- Leidse straat
- Diaconaat
Kerstdiner (daklozen)
Vredeswake
Paasbrodenactie
Project Samos
Kleine plaatselijke activiteiten
Zwemles

Rentelasten
Rente leningen en banktegoeden
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jaar 2018

€

€

€

33.438
12.752
47.336
16.760
9.339

45.000
10.000
52.000
15.000
-

35.429
11.942
38.832
15.750
2.000

1.532
7.450

1.000
1.000
10.000

3.132
1.910
4.084
10.000

29.817
9.629
4.000
1.625
173.678

28.000
2.000
3.000
167.000

4.659
27.073
5.944
1.811
1.836
164.402

5.873
803
1.984
1.949
6.652
850
18.111

1.000
1.000
7.000
1.000
3.000
500
500
14.000

200
1.452
5.502
902
500
735
9.291

191.789

181.000

173.693

463

-

-
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Ondertekening van de jaarrekening

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

De jaarrekening is opgemaakt op 9 juni 2020.

Goedgekeurd in de vergadering van het college van diakenen gedateerd…….…………………… 2020.

…………………………

…………………………

W. Nieboer
penningmeester

P.J. van den Broek
voorzitter

Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te
Leiden op … ……………………… 2020.

………………………

…………………………

F. van Oosten
voorzitter

G. Colenbrander
scriba
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OVERIGE GEGEVENS

Overige gegevens

jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

Deskundigenonderzoek
Aan Driebergen Accountants is opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening. De
controleverklaring is opgenomen op pagina 47.
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Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
Oude Rijn 44-b
2312 HG Leiden

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van
de grootte en de samenstelling van het vermogen van Diaconie van de Protestantse Gemeente
te Leiden op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek en met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals
vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “kleine
organisaties - zonder - winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2019
2. de staat van baten en lasten over 2019, en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn
beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij
voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het jaarverslag.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
• alle informatie bevat die op grond van RJ C1 is vereist.

De Ruijterstraat 2, 2231 RV Rijnsburg | T 071-402 16 21
algemeen@driebergenaccountants.nl | www.driebergenaccountants.nl
Beconnummer 207 895 | KvK 27369380 | BTW 0084.67.894.B.01

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ C1 en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het moderamen is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder
het jaarverslag in overeenstemming met RJ C1.
Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het moderamen voor de jaarrekening
Het moderamen is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met RJ C1. In dit kader is het moderamen verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het moderamen noodzakelijk acht om het opmaken
van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg
van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het moderamen afwegen of de organisatie in staat
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd
verslaggevingsstelsel moet het moderamen de jaarrekening opmaken op basis van de
continuïteitsveronderstelling, tenzij het moderamen het voornemen heeft om de organisatie te
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het moderamen moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen
zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en
uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking
van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne
beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als
doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van
de interne beheersing van de entiteit;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het moderamen en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het moderamen gehanteerde continuïteitsveronderstelling
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies
zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe
leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.
Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle
naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Rijnsburg, 9 juni 2020
DRIEBERGEN accountants

drs. A.G. (Diana) Driebergen RA

BIJLAGEN

Samenstelling en waardering materiële vaste activa

jaar van
aanschaf

aanschafwaarde

%

Onroerend goed
Panden
Haarlemmerstraat 165/165B
Renovatie Haarlemmerstraat

Kantoren Diaconie
Verbouwing diaconale panden
Verbouwing Oude Rijn:
- uitgaven 2000
- subsidies en giften
- uitgaven 2001
- subsidies en giften
- extra werkruimte
- uitgaven 2005 – 2007
- subsidies en giften

€

boekwaarde
31-12-2019
€

W.O.Z.waarde

P.M.
453.780
453.780

P.M.
453.780
453.780

1.442.000

187.927
-187.927
569.016
-332.369
8.330
239.079
-211.857
901.215

901.215

2.011.000

P.M.

P.M.

3.649.000

1.354.995

1.354.995

7.102.000

€

afschrijvingen
2019
€

boekwaarde
31-12-2019
€

€

154.970
474.046
2000
2000
2001
2001
2006
2007
2007

Graanpakhuizen Oude Rijn
Totaal onroerend goed

jaar van
aanschaf
Inventaris
Computer
2 desktops
iMac
10 stoelen
Beamer en
projectieschermen
Vaatwasser
Telefoon
Stoelen
Computer
iPhone
AED
Koelkasten
Telefoontoestellen
3 Computers

bijlage 1 bij jaarrekening 2019
Diaconie van de Protestantse
Gemeente te Leiden

aanschafwaarde

%

2013
2014
2015
2016

20
20
20
20

889
1.470
1.729
1.250

82
346
250

173
283

2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

660
3.751
736
1.835
2.846
1.133
1.170
1.298
1.188
1.942
21.897

132
750
147
367
569
227
234
260
238
388
3.990

248
1.856
427
927
1.633
755
780
930
911
1.522
10.445
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