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Stichting Haags Straatnieuws

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018

BESTUURSVERSLAG

Statutaire naam

Stichting Haags Straatnieuws te 's-Gravenhage.

Doelstelling

Samenstelling bestuur (sinds 1 september 2018)

Voorzitter:                       M. Bolle

Penningmeester:               R. Schuitema

Algemeen Bestuurslid:     N. Nanhoe

Algemeen Bestuurslid:    M. G.-J. Brakema

Verslag 2018

Terwijl economische cijfers duiden op groei en vooruitgang, is na jaren van terugloop de 

groep van daklozen weer aan het toenemen. Kenmerkend daarbij is de diversiteit van deze 

dak- en thuislozen - jong, ouder, man, vrouw, West-Europees, Oost-Europees, niet-westers - 

en hun multipele problematiek - verslaving en andere psychische problematiek,  

schuldenproblematiek, ongedocumenteerdheid, ongeletterdheid, slechte beheersing van de 

Nederlandse taal, grote afstand tot de arbeidsmarkt, crimineel verleden, enz. De groep aan 

de rand van de samenleving die niet goed kan meekomen wordt helaas weer groter, en door 

de diversiteit en multipele problematiek gecompliceerder om adequaat te ondersteunen en 

begeleiden, ook voor de beleidsverantwoordelijken in de maatschappelijke opvang. Daar 

liggen kansen voor het fenomeen daklozenkrant. 

De diversificering van de samenstelling van de groep van dak-en thuislozen heeft ook geleid 

tot een veranderd profiel van de verkoper.  

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. Dat geldt overigens beslist niet voor de gehele 

groep van Oost-Europese verkopers; er zijn er die zich een vaste positie als verkoper en een 

vaste klantenkring van kopers van hun krant hebben verworven.

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.
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In de loop van het jaar 2018 is de samenwerking met de daklozenkranten uit Utrecht en 

Amsterdam opgepakt, die heeft geresulteerd in een gezamenlijk katern voor de drie grote 

daklozenkranten, en de selectie van een en dezelfde drukker voor deze kranten. Dat zal in 

het jaar 2019 en volgende leiden tot een aanzienlijke kostenbesparing. Ook met de 

daklozenkrant uit Haarlem zijn nauwe vormen van redactionele samenwerking

Ook in de komende jaren zal de opgave zijn om de kosten te reduceren en de oplage te 

verhogen.

Aan het einde van het jaar heeft Straatnieuws afscheid genomen van hoofdredacteur Tanya 

van der Spek en een opvolger gevonden in een van de freelance journalisten, die al vaker 

voor Straatnieuws werkte, Natascha Frensch.

In de praktijk blijkt echter ook een aantal van deze verkopers helaas niet genegen 

aangeboden taallessen te volgen of begeleiding te accepteren bij de verbetering van hun 

positie in de Nederlandse samenleving.

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. 

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. Dat is 

5 %. Het bestuur van Straatnieuws wil er alles aan doen om meer mensen uit deze 

doelgroep te bereiken en werk als verkoper aan te bieden als eerste stap op weg naar 

maatschappelijke activiteit. Het zoekt daarbij partners als gemeenten en instellingen voor 

maatschappelijke opvang.

De 17 driewekelijkse edities die Straatnieuws ook in 2018 heeft uitgebracht, komen uit in 

een betaalde oplage van 4.000 met pieken bij het kerstnummer (14.000 verkochte 

exemplaren van editie 17 van 2018). 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 2018 bleek de financiële basis, die met de zware ingrepen uit voorgaande 
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Financiële vooruitblik 2019

Begroting 2019

(in euro's)

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving

          Baten uit verkoop exemplaren Straatnieuws                    82.000

          Baten uit advertenties                                                       6.500

          Baten uit subsidies en giften                                              1.500

Baten uit rente                                                                                  0

Som der baten                                                                       90.000

Lasten

Besteed aan vaste lasten                                                          11.000

Besteed aan edities                                                                  72.000

Som der lasten                                                                  83.000

Resultaat                                                                            7.000

Het komende boekjaar werkt de stichting met een begroting van € 90.000, waarbij de kosten 

naar verwachting geheel zullen worden gedekt door de verwachte baten. Er zal weer een 

positief resultaat worden geboekt.

4



Stichting Haags Straatnieuws

BALANS 

(na resultaatbestemming)

31 december 31 december

Ref. 2018 2017

(in euro's)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 1 26.233 24.965

Liquide middelen 2 2.795 19.179

29.028 44.144

Totaal activa 29.028 44.144

PASSIVA

Reserves en fondsen

Opleidingen ihkv subsidie 3

Overige reserves 3 26.013 41.446

26.013 41.446

Kortlopende schulden 4 3.015 2.698

3.015 2.698

Totaal passiva 29.028 44.144
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie Begroting Realisatie

Ref. 2017

(in euro's)

Baten

Baten uit verkoop, advertenties, subsidies en giften 5 87.136 102.000 93.457

Baten uit beleggingen 6 0 0 0

Som der baten 87.136 102.000 93.457

Lasten

Besteed vast, redactie, opmaak, druk en inhoud 7 102.569 95.000 101.753

Som der lasten 102.569 95.000 101.753

Resultaat -15.433 7.000 -8.296

Resultaatbestemming 

Toevoeging / onttrekking aan:

- Bestemmingsfonds: Opleidingen

- Overige reserves -15.433 -8.296

Saldo resultaat -15.433 -8.296

 

2018
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KASSTROOMOVERZICHT

2018 2017

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Ontvangsten

Totaal ontvangsten 85.522 90.393

Ontvangsten uit beleggingen (rente) 28 53

Totaal van de ontvangsten (A) 85.550 90.446

Uitgaven:

Besteed 101.934 106.821

Totaal van de uitgaven (B) 101.934 106.821

Netto kasstroom (A-B) -16.383 -16.376

Mutatie liquide middelen

Liquide middelen 19.179 35.554

Mutatie liquide middelen -16.383 -16.376

Liquide middelen per 31 december 2.795 19.179
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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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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Te ontvangen rente 7 28

Te ontvangen facturen 26.226 24.937

Te ontvangen restitutie verzekeringspremie 0 0

Te ontvangen subsidie 0 0

26.233 24.965

2. Liquide middelen

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

ING, rekening-courant zakelijke rekening (612) 2.795 2.179

ING, vermogen spaarrekening (612) 0 17.000

2.795 19.179

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

3. Overige reserves

Het verloop van het vrij besteedbaar vermogen is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Stand begin boekjaar 41.446 49.742

Saldo baten en lasten -15.433 -8.296

Stand eind boekjaar 26.013 41.446

4. Kortlopende schulden

De samenstelling is als volgt:

31 december 31 december

2018 2017

(in euro's)

Voorschot advertenties volgend jaar 0 0

Nog te betalen aan Mick Godsmark 1.205

Nog te betalen vaste kosten 365 117

Nog te betalen kosten vrijwilligers 818 1.315

Nog te betalen opmaakkosten 0 0

Nog te betalen kosten druk en transport 0 726

Nog te betalen kosten redactie en inhoud (journalisten en fotografen) 627 540

3.015 2.698
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Realisatie Begroting Realisatie

2018 2018 2017

(in euro's)

5. Baten 

Verkoop kranten 73.757 95.000 84.243

Advertenties 7.314 6.000 6.289

Subsidie t.b.v. Opleidingen 0 0 0

Subsidie 

Restitutie verzekering 0

Retour Waarborgsom Nutshuis 1.000 0

Privé giften 3.201 1.000 2.925

Giften aan Mick Godsmark 1.864

87.136 102.000 93.457

6. Baten uit beleggingen
Bankrente 0 0 0

0 0 0

7. Lasten

Vaste kosten 10.778 8.000 7.704

Kosten distributie en vrijwilligers 13.987 14.000 15.198

Kosten hoofdredactie 14.000 12.000 12.753

Kosten opmaak 16.456 16.000 16.456

Kosten drukken 21.496 23.000 23.387

Kosten inhoud 23.988 22.000 26.254

Kosten opleidingen

Betalingen aan Mick Godsmark 1.864

102.569 95.000 101.753
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Bezoldiging en financiële relaties bestuurders, directie en toezichthouders

De bestuursleden en directie van de stichting ontvangen geen vergoeding.

Den Haag, ……………………… 2019

Stichting Haags Straatnieuws

Het bestuur: Handtekening:

M. Bolle

A. Nanhoe

M. G-J. Brakema

R. Schuitema
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