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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

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 2017

Hoewel de economie de laatste jaren is aangetrokken en steeds meer mensen daarvan 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. In de 

afgelopen jaren is  deze groep geleidelijk aan het veranderen van samenstelling. Dat heeft zich in 

2017 verder doorgezet en daarmee is ook het profiel van de verkoper veranderd. 

De oorspronkelijke verkoper was een Nederlandse dak- of thuisloze, veelal met psychische en/of 

verslavingsproblemen, vaak met zware schulden. Inmiddels bieden naast deze oorspronkelijke 

verkopers steeds vaker naar Nederland gekomen Bulgaren en Roemenen de straatkrant te koop 

aan bij de supermarkt. De acceptatie van het fenomeen daklozenkrant neemt af naar de mate 

waarin deze nieuwe groepen er minder in slagen de passanten ervan te overtuigen dat ze deel 

willen uitmaken van onze maatschappij. Bijvoorbeeld, en bij uitstek, door de Nederlandse taal te 

leren. Vandaar dat Stichting Straatnieuws in 2017 is begonnen met taallessen voor die verkopers 

die de taal niet of onvoldoende machtig zijn. In 2018 gaan we door met deze lastige klus. 

Daarmee is overigens niets veranderd aan het feit dat Straatnieuws voor al deze mensen – 

mensen uit de daklozenopvang, ex-psychiatrische patiënten, mensen uit de Pauluskerk, mensen 

uit de verslavingszorg, migranten zoals de Bulgaren en Roemenen, die voor geen enkele 

onderliggende voorziening in aanmerking komen als EU-burger -  vaak een laatste houvast 

vormt. Zij kunnen door de verkoop van de 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 

Straatnieuws blijft bestaan. 
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

Gedurende het jaar 2017 heeft in Rotterdam met steun van de gemeente een project gedraaid om 

de verkoop van straatkranten zonder keurmerk te weren uit de stad. Dit paste in een restrictief 

bedel- en ventbeleid in het centrum van de stad. Supermarkten van Albert Heijn en COOP deden 

mee aan het project. Bovendien was er gemeentelijke ondersteuning voor de administratie en 

begeleiding naar gemeentelijke trajecten van de geregistreerde verkopers. Dat heeft veel kennis 

opgeleverd over de doelgroepen voor de verkoop van de krant. Helaas heeft zich dat nog niet 

vertaald naar toename van het aantal verkopers en een hogere oplage. Blijvende verworvenheid 

van het project is de toestemming die de gemeente geeft aan uitkeringsgerechtigden om het 

verkopen van Straatnieuws te beschouwen als vorm van de in Rotterdam verplichte 

tegenprestatie. 

Met behulp van wervende folders worden in 2018 uitkeringsgerechtigde Rotterdammers 

gestimuleerd om Straatnieuwsverkoper te worden. De gemeente Den Haag heeft een subsidie 

beschikbaar gesteld van 10.000 euro om de verkopers van taalles en trainingen te voorzien. In 

2017 is een begin gemaakt met specifiek op de verkopers toegesneden taallessen. Omdat 

hiervoor onvoldoende belangstelling was, worden de lessen in 2018 verplicht gesteld voor 

verkopers, die als ze geen lessen volgen hun verkoperspas zullen verliezen. 

Uit onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam blijken er in deze stad 2.000 mensen dak- of 

thuisloos te zijn. Omgerekend zou dat op basis van dit aantal in totaal voor de regio Rotterdam-

Den Haag, het verspreidingsgebied van de krant, gaan om 4.000 mensen. Desondanks zijn er, 

verspreid over het jaar, in totaal maximaal 200 verkopers actief. In 2017 heeft de Stichting 

verschillende strategieën ontwikkeld om dit aantal op te voeren. Een van de meest kansrijke 

strategieën is de werving van uitkeringsgerechtigde Rotterdammers, die verplicht zijn om een 

tegenprestatie te leveren voor hun hun uitkering. Bij de uitvoerende diensten is in de loop van 

2017 een wervingsfolder verspreid om de uitkeringsgerechtigden te wijzen op de mogelijkheid 

de straatkrant te verkopen als vorm van tegenprestatie. Ook heeft de Stichting contact gezocht 

met hulpverlenende instanties en opvanglocaties, allemaal met het oog op werving van 

verkopers. De resultaten moeten in 2018 gaan blijken: hoe meer verkopers, des te hoger de 

verkocht oplage van de krant. 

De 17 driewekelijkse edities die Straatnieuws ook in 2017 heeft uitgebracht, komen uit in een 

betaalde oplage van 4.000 met pieken bij het kerstnummer (13.000 verkochte exemplaren in 

2017). De oplage staat nog steeds onder druk. Met behulp van een aantal zware ingrepen in 

kostenposten heeft Straatnieuws in 2016 een goede doorstart gemaakt. Ook in 2017 bleek de 

financiële basis, die met de zware ingrepen uit voorgaande jaren is verwezenlijkt, robuust. Om de 

verkoop van het eindejaarsnummer te stimuleren en als 'bonus' voor de verkopers is daarom in 

2017 opnieuw zoals in 2016 de marge voor de verkopers per verkochte krant verhoogd naar 1 

euro. 
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag

Ook in 2017 zijn er weer veel donaties geweest van particulieren en organisaties zoals 

bijvoorbeeld kerken. Al met al is Straatnieuws ook in 2017 financieel ‘in control’ 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 grotendeels rechtgetrokken. Die hoge 

verkoopcijfers werden onder andere gerealiseerd door de genoemde ‘bonus’ voor de verkopers 

veilig te stellen en te financieren uit de reserve. 

De krant was ook in 2017 een mooie, professioneel gemaakte krant met een onafhankelijke 

redactie en een redactionele focus op de marge van de samenleving.  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 2018

Het komende boekjaar werkt de stichting met een begroting van € 110.000, waarbij 

de kosten naar verwachting niet geheel zullen worden gedekt door de verwachte baten. 

Begroting 2018

Begroting

2018

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit verkoop exemplaren Straatnieuws 85.000

Baten advertenties 6.000

Baten uit subsidies en giften 1.500

Baten uit rente 10

Som der baten 92.510

Lasten

Besteed aan vaste lasten 10.000

Besteed aan edities 90.000

Besteed aan opleidingen 10.000

Som der lasten 110.000

Resultaat -17.490

Dit resultaat zal als volgt worden verdeeld:

- Bestemmingsfondsen -10.000

- Overige reserves -7.490

Resultaat -17.490
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

BALANS 

(na resultaatbestemming)

31 december 31 december

Ref. 2017 2016

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 24.965 21.854

Liquide middelen 2 19.179 35.554

44.144 57.408

Totaal activa 44.144 57.408

PASSIVA

Reserves en fondsen

Opleidingen ihkv subsidie 3

Overige reserves 3 41.446 49.742

41.446 49.742

Kortlopende schulden 4 2.698 7.666

2.698 7.666

Totaal passiva 44.144 57.408
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2016

(in euro's)

Baten

Baten uit verkoop, advertenties, subsidies en giften 5 93.457 102.000 103.429

Baten uit beleggingen 6 0 0 0

Som der baten 93.457 102.000 103.429

Lasten

Besteed vast, redactie, opmaak, druk en inhoud 7 101.753 95.000 90.454

Som der lasten 101.753 95.000 90.454

Resultaat -8.296 7.000 12.976

Resultaatbestemming 

Toevoeging / onttrekking aan:

- Bestemmingsfonds: Opleidingen

- Overige reserves -8.296 12.976

Saldo resultaat -8.296 12.976

 

2017
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

KASSTROOMOVERZICHT

2017 2016

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Totaal ontvangsten 90.393 107.973

Ontvangsten uit beleggingen (rente) 53 16

Totaal van de ontvangsten (A) 90.446 107.989

Uitgaven:

Besteed 106.821 88.118

Totaal van de uitgaven (B) 106.821 88.118

Netto kasstroom (A-B) -16.376 19.871

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen 35.554 15.683

Mutatie liquide middelen -16.376 19.871

Liquide middelen per 31 december 19.179 35.554
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

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 2017

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

Te ontvangen rente 28 53

Te ontvangen facturen 24.937 21.801

Te ontvangen restitutie verzekeringspremie 0 0

Te ontvangen subsidie 0 0

24.965 21.854

2. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

ING, rekening-courant zakelijke rekening (612) 2.179 10.554

ING, vermogen spaarrekening (612) 17.000 25.000

19.179 35.554

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

3. Overige reserves

Het verloop van het vrij besteedbaar vermogen is als volgt:

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

Stand begin boekjaar 49.742 36.766

Saldo baten en lasten -8.296 12.976

Stand eind boekjaar 41.446 49.742

4. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2017 2016

(in euro's)

Voorschot advertenties volgend jaar 0 0

Nog te betalen vaste kosten 117 1.403

Nog te betalen kosten vrijwilligers 1.315 1.227

Nog te betalen opmaakkosten 0 968

Nog te betalen kosten druk en transport 726 3.871

Nog te betalen kosten redactie en inhoud (journalisten en fotografen) 540 197

2.698 7.666
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Stichting Haags Straatnieuws te Den Haag Jaarrekening 2017

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017

Realisatie Begroting Realisatie

2017 2017 2016

(in euro's)

5. Baten 

Verkoop kranten 84.243 95.000 95.393

Advertenties 6.289 6.000 6.327

Subsidie t.b.v. Opleidingen 0 0 0

Subsidie 

Restitutie verzekering 0

Eenmalige donatie stichting 0

Privé giften 2.925 1.000 1.709

93.457 102.000 103.429

6. Baten uit beleggingen
Bankrente 0 0 0

0 0 0

7. Lasten

Vaste kosten 7.704 8.000 7.928

Kosten distributie en vrijwilligers 15.198 14.000 12.125

Kosten hoofdredactie 12.753 12.000 10.200

Kosten opmaak 16.456 16.000 16.456

Kosten drukken 23.387 23.000 24.199

Kosten inhoud 26.254 22.000 19.547

Kosten opleidingen

101.753 95.000 90.454
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