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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2016

BESTUURSVERSLAG

Statutaire naam
Stichting Haags Straatnieuws te 's-Gravenhage.

Doelstelling
Mensen helpen zichzelf te helpen, is het principe van Straatnieuws: een krant met een hart. 
Straatnieuws werd in december 1996 opgericht om dak- en thuislozen uit Den Haag en omgeving 
de kans te geven om op een eerlijke manier een boterham te verdienen: niet stelen of bedelen, 
maar werken voor je geld. Inmiddels is Straatnieuws gericht op zowel Rotterdam als Den Haag en 
biedt het tientallen verkopers een bescheiden inkomen en een zinvolle dagbesteding.

Samenstelling bestuur (sinds 1 september 2016)
Voorzitter: M. Bolle
Penningmeester: R. Schuitema
Algemeen Bestuurslid: M. G.-J. Brakema

Verslag 2016

Hoewel de economie de laatste jaren flink is aangetrokken en een groot aantal mensen 
daarvan kan profiteren en ondanks veel maatregelen die de overheid heeft getroffen 
om daklozen op te vangen, blijft er nog een steeds een groep aan de rand van de 
samenleving die niet goed kan meekomen.
Straatnieuws vormt voor deze mensen vaak een laatste houvast. Zij kunnen door de 
verkoop van een krant het hoofd net boven water houden. Bovendien draagt de krant 
bij aan een zinvolle dagbesteding van de verkopers en zorgt het verspreiden ervan dat 
onze verkopers contacten opdoen en beter de taal leren. Het is daarom essentieel dat 
een dergelijke voorziening blijft bestaan. 
De afgelopen jaren waren niet makkelijk voor onze krant. Straatnieuws had in de 
hoogtijdagen een oplage van 15.000 exemplaren. Dat aantal is gedaald tot rond de 
4.000 en de oplage staat nog steeds onder druk. Toch vindt het bestuur van de krant 
het essentieel dat wij er zijn. Dus zijn onze inspanningen erop gericht onder zware 
omstandigheden toch een krant te blijven uitgeven.  Daarvoor moesten wij - ook tot 
onze spijt - in 2015 en 2016 stevig ingrijpen. Het bestuur zag geen andere 
mogelijkheid dan afscheid te nemen van twee vaste personeelsleden en voortaan te 
gaan werken met freelance-medewerkers. De tarieven die zij krijgen zijn versoberd en 
ook werd bezuinigd op administratieve zaken.
Deze ingrepen hebben erin geresulteerd dat Straatnieuws in 2016 een goede doorstart 
heeft kunnen maken. Hiermee zijn de dagelijkse werkzaamheden van de ruim 150 
verkopers veiliggesteld.
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

Exploitatie 2016
In 2016 heeft de stichting € 103.429 aan baten ontvangen. 
De lasten van de stichting betroffen de vaste lasten en kosten redactie, opmaak, druk en inhoud 
ter hoogte van € 90.454.
Het positieve resultaat over 2016 ten bedrage van € 12.976 zal toegevoegd worden aan de
overige reserves.

ANBI status
Met ingang van 1 januari 2009 heeft de stichting de status van Algemeen Nut Beogende 
Instelling.

Het aantal verkopers in Rotterdam hebben we in 2016 zien aantrekken en de gemeente 
Rotterdam heeft laten weten de krant te willen steunen. De gemeente Den Haag heeft 
een subsidie beschikbaar gesteld  van 10.000 euro om de verkopers van taalles en 
trainingen te voorzien. Daarnaast zijn er veel donaties geweest van particulieren en 
organisaties zoals bijvoorbeeld kerken. Al met al is Straatnieuws in 2016 financieel 
stabiel 
gebleven. De explosieve verkoop in de wintermaanden zorgde ervoor dat de mindere 
verkoop tijdens de rest van het jaar, met name de lage verkoop in de zomer, werd 
rechtgetrokken.
De krant is ondanks de zware bezuinigingen nog altijd een mooie professioneel 
gemaakte krant met een onafhankelijke redactie en eenredactionele focus op de marge 
van de samenleving. Ook al moesten en moeten we onder lastige omstandigheden 
opereren. Maar zolang duidelijk is dat er nog steeds behoefte is aan het uitbrengen van 
Straatnieuws, zullen wij ons uiterste best blijven doen om deze krant overeind te 
houden. Het bestuur, de hoofdredactie en alle andere medewerkers geloven in de 
belangrijke doelstellingen en de positieve effecten van de krant.
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

Financiële vooruitblik 2017

Het komende boekjaar werkt de stichting met een begroting van € 102.520, waarbij 
de kosten naar verwachting geheel zullen worden gedekt door de verwachte baten en het 
bestemmingsfonds voor opleidingen.

Begroting 2017

Begroting

2017

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit verkoop exemplaren Straatnieuws 95.000
Baten advertenties 6.000
Baten uit subsidies en giften 1.500

Baten uit rente 20

Som der baten 102.520

Lasten

Besteed aan vaste lasten 10.000
Besteed aan edities 85.000
Besteed aan opleidingen 10.000

Som der lasten 105.000

Resultaat -2.480

Dit resultaat zal als volgt worden verdeeld:
- Bestemmingsfondsen -10.000
- Overige reserves 7.520

Resultaat -2.480
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

BALANS 
(na resultaatbestemming)

31 december 31 december
Ref. 2016 2015

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 1 21.854 30.604
Liquide middelen 2 35.554 15.683

57.408 46.286

Totaal activa 57.408 46.286

PASSIVA

Reserves en fondsen
Opleidingen ihkv subsidie 3 10.000
Overige reserves 3 49.742 36.766

49.742 36.766
Kortlopende schulden 4 7.666 9.520

7.666 9.520

Totaal passiva 57.408 46.286
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie
Ref. 2015

(in euro's)

Baten

Baten uit verkoop, advertenties, subsidies en giften 5 103.429 91.000 97.327
Baten uit beleggingen 6 0 0 0
Som der baten 103.429 91.000 97.327

Lasten

Besteed vast, redactie, opmaak, druk en inhoud 7 90.454 84.200 58.567

Som der lasten 90.454 84.200 58.567

Resultaat 12.976 6.800 38.760

Resultaatbestemming 
Toevoeging / onttrekking aan:
- Bestemmingsfonds: Opleidingen 10.000
- Overige reserves 12.976 28.760

Saldo resultaat 12.976 38.760
 

2016
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

KASSTROOMOVERZICHT

2016 2015
(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten
Totaal ontvangsten 107.973 87.166
Ontvangsten uit beleggingen (rente) 16

Totaal van de ontvangsten (A) 107.989 87.166

Uitgaven:
Besteed 88.118 76.464

Totaal van de uitgaven (B) 88.118 76.464

Netto kasstroom (A-B) 19.871 10.702

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen 15.683 4.981
Mutatie liquide middelen 19.871 10.702
Liquide middelen per 31 december 35.554 15.683

7



Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

TOELICHTING ALGEMEEN

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen
Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving en de richtlijnen voor stichtingen met ANBI-status.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Algemeen
Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek
van voorzieningen voor oninbaarheid.

Reserves en fondsen 
Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter
beschikking staande middelen wenst aan te wenden.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit
deel aangemerkt als 'bestemmingsfonds'. Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van
reserves, dat niet het bestuur, maar een derde een bestemming aan de middelen heeft
gegeven.

RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN

Baten en lasten
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten uit beleggingen
Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post 'baten uit beleggingen'.
De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen
organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten
beleggingen'.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de directe methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2016 2015
(in euro's)

Te ontvangen rente 53 16
Te ontvangen facturen 21.801 29.588
Te ontvangen restitutie verzekeringspremie 0 0
Te ontvangen subsidie 0 1.000

21.854 30.604

2. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2016 2015
(in euro's)

ING, rekening-courant zakelijke rekening (612) 10.554 15.683
ING, vermogen spaarrekening (612) 25.000 0

35.554 15.683

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

3. Overige reserves

Het verloop van het vrij besteedbaar vermogen is als volgt:
31 december 31 december

2016 2015
(in euro's)

Stand begin boekjaar 36.766 -1.994
Saldo baten en lasten 12.976 38.760

Stand eind boekjaar 49.742 36.766

4. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:
31 december 31 december

2016 2015
(in euro's)

Voorschot advertenties volgend jaar 0 4.243
Nog te betalen vaste kosten 1.403 1.247
Nog te betalen kosten vrijwilligers 1.227 0
Nog te betalen opmaakkosten 968 1.937
Nog te betalen kosten druk en transport 3.871 1.289
Nog te betalen kosten redactie en inhoud (journalisten en fotografen) 197 805

7.666 9.520
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2016

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
Realisatie Begroting Realisatie

2016 2016 2015
(in euro's)

5. Baten 
Verkoop kranten 95.393 85.000 68.616
Advertenties 6.327 5.000 1.357
Subsidie t.b.v. Opleidingen 0 0 10.000
Subsidie 1.000
Restitutie verzekering 0 0
Eenmalige donatie stichting 0 15.000
Privé giften 1.709 1.000 1.354

103.429 91.000 97.327

6. Baten uit beleggingen
Bankrente 0 0 0

0 0 0

7. Lasten
Vaste kosten 7.928 8.000 11.618
Kosten distributie en vrijwilligers 12.125 12.000 0
Kosten hoofdredactie 10.200 10.200 6.000
Kosten opmaak 16.456 16.500 10.649
Kosten drukken 24.199 17.500 17.464
Kosten inhoud 19.547 20.000 12.836

90.454 84.200 58.567
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