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Stichting Haags Straatnieuws

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020
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 2018)
Voorzitter:
M. Bolle
Penningmeester:
R. Schuitema
Algemeen Bestuurslid: M. G.-J. Brakema
Verslag 2020
Net als voor veel andere organisaties, bedrijven en overheden stond 2020 voor Haags
Straatnieuws voor een belangrijk deel in het teken van de coronapandemie die de wereld zwaar
heeft getroffen. Tijdens de eerste lockdown vanaf begin maart lag het openbare leven voor een
groot deel stil. Dat legde ook en flinke wissel op Straatnieuws. Veel minder mensen op straat
zorgde voor omzetdalingen.
Maar misschien nog wel meer toonde het ook een hartverwarmende solidariteit in de
samenleving. We kregen veel mooie, soms ontroerende berichten van trouwe lezers en mensen
die ons werk waarderen. Zeer veel dank daarvoor. Het toont aan hoe Straatnieuws is geworteld
en hoe ook in Den Haag en Rotterdam mensen het werk dat onze redacteuren, fotografen,
columnisten, tekenaars, vormgevers, coördinatoren, distributeurs en bovenal verkopers weten te
waarderen.
Deze pandemie maakt ook nog eens des te meer duidelijk dat er aan de onderkant van de
samenleving mensen die zijn in de huidige maatschappij niet mee kunnen komen, sterker, dat
juist de mensen die al onderaan de sociale ladder staan, het snelste afvallen en in een situatie
terecht kunnen komen dat er nog maar één oplossing is: Straatnieuws verkopen. De vangnetten
van de systemen vertonen gaten. Die worden groter naarmate de economische situatie
verslechtert. Voor de mensen die hier tussendoor glippen, blijven wij ons inzetten om – hoe
lastig soms ook - iedere editie een mooie krant te maken. Een krant die de moeite waard is om
aan te schaffen, zodat de verkopers toch nog net een beetje geld kunnen verdienen, een sociale
omgeving hebben, een zinvolle dagbesteding, contact met anderen.
Daarbij zagen wij ook dat de verschuiving van de achtergrond van de verkopers structureel is.
De oorspronkelijke verkoper was een Nederlandse dak- of thuisloze, veelal met psychische en/of
verslavingsproblemen, vaak met zware schulden. Inmiddels bieden naast deze oorspronkelijke
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Daarmee is 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 eerder onderzoek van de Rekenkamer Rotterdam blijken er in deze stad 2.000 mensen dakof thuisloos te zijn. Tel daar voor Den Haag dan voor het gemak nog 2.000 bij (een grove
schatting op basis van het aantal voor de nachtopvang in deze stad verstrekte passen). De
coronapandemie en de woningcrisis in het afgelopen jaar hebben geleid tot een schrikbarende
toename van die getallen. Dat zou betekenen dat er vele duizenden mensen moeite hebben een
slaapplek te vinden, in hun dagelijkse onderhoud te voorzien.
Desondanks zijn er, verspreid over het jaar, in totaal zo'n 200 verkopers actief. Voor veel
mensen is de stap om als een uitweg de Straatnieuws te verkopen blijkbaar groot. Toch blijven
wij in gesprek met onder meer gemeenten en andere organisaties die zich voor deze groepen
inzetten om te onderzoeken of niet meer mensen de krant willen of kunnen verkopen.
Mede als gevolg van de pandemie fluctueerden de oplagecijfers fors. Dat had tot direct gevolg
dat ook de inkomsten onder druk stonden. Dankzij giften van lezers konden we de eerste
maanden van dit jaar ons hoofd boven water houden. Daarop zijn we – mede na het aannemen
van een uitspraak van de gemeenteraad – in gesprek gekomen met de gemeente Den Haag.
Daarbij heeft verantwoordelijk wethouder Bert van Alphen ons bijdrage van 5000 euro
situatie moeilijk is.
Dat zien wij ook bij onze collega’s. Die in Utrecht hebben dan ook moeten stoppen met het
uitbrengen van een krant.
Wij zijn daarom een succesvolle samenwerking met de overgebleven collega’s aangegaan. We
wisselen artikelen uit. Dat leidt tot een in onze ogen verbetering van kwaliteit én
kostenbesparing. Die samenwerking willen we ook volgend jaar voortzetten.
Het jaar 2020 was voor iedereen moeilijk. Maar vooral voor de mensen die het daarvoor ook al
lastig hadden. Wij hopen natuurlijk dat met de komst van een vaccin 2021 wat verlichting zal
brengen. Maar de gevolgen van de pandemie zullen nog lang voelbaar blijven. Wij zullen alles in
het werk stellen om Straatnieuws Den Haag/Rotterdam overeind te houden. Zodat er ook in het
nieuwe jaar dat laatste houvast is voor degenen die het in onze samenleving het zwaarst hebben.
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Financiële vooruitblik 2021
Het komend boekjaar werkt de stichting met een begroting van 75.000 euro, waarbij de kosten
naar verwachting niet geheel zullen worden gedekt door de verwachte baten.
Begroting 2021
Begroting
2021
(in euro's)

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving
Baten uit verkoop exemplaren Straatnieuws
Baten advertenties
Baten uit subsidies en giften
Baten uit rente

65.000
6.000
4.000
0

Som der baten

75.000

Lasten
Besteed aan vaste lasten
Besteed aan edities
Besteed aan opleidingen

8.000
70.000
0

Som der lasten

78.000

Resultaat

-3.000

Dit resultaat zal als volgt worden verdeeld:
- Overige reserves

-3.000
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BALANS
(na resultaatbestemming)

31 december
2020

31 december
2019

(in euro's)

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

12.701
18.410

Totaal activa

30.195
1.759
31.111

31.954

31.111

31.954

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves

26.930

23.917
26.930

Kortlopende schulden

4.181

Totaal passiva
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23.917
8.037

4.181

8.037

31.111

31.954
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie Begroting
2020

Realisatie
2019

(in euro's)

Baten
Baten uit verkoop, advertenties, subsidies en giften
Baten uit beleggingen

76.354
0

79.000
0

83.477
0

Som der baten

76.354

79.000

83.477

Besteed vast, redactie, opmaak, druk en inhoud

73.341

82.000

85.574

Som der lasten

73.341

82.000

85.574

Resultaat

3.013

-3.000

-2.096

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan:
- Bestemmingsfonds: Opleidingen
- Overige reserves

3.013

-2.096

Saldo resultaat

3.013

-2.096

Lasten
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KASSTROOMOVERZICHT
2020

2019

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Ontvangsten
Totaal ontvangsten
Ontvangsten uit beleggingen (rente)

92.292
0

Totaal van de ontvangsten (A)

81.455
0
92.292

Uitgaven:
Besteed

75.641

81.455

82.491

Totaal van de uitgaven (B)

75.641

82.491

Netto kasstroom (A-B)

16.651

-1.036

Liquide middelen
Mutatie liquide middelen

1.759
16.651

2.795
-1.036

Liquide middelen per 31 december

18.410

1.759

Mutatie liquide middelen
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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 2020
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen en overlopende activa
De samenstelling is als volgt:
31 december
2020

31 december
2019

0
10.589
960
745
406
0
12.701

0
29.240
549
0
0
406
30.195

31 december
2020

31 december
2019

18.410
0

1.759
0

18.410

1.759

(in euro's)

Te ontvangen rente
Te ontvangen facturen
Betaald ten behoeve van volgend jaar
Ontvangen voor voorgaand jaar
Herstelpost
Reeds ontvangen in voorgaand jaar

2. Liquide middelen
De samenstelling is als volgt:

(in euro's)

ING, rekening-courant zakelijke rekening (612)
ING, vermogen spaarrekening (612)

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
2020

31 december
2019

Stand begin boekjaar
Saldo baten en lasten

23.917
3.013

26.013
-2.096

Stand eind boekjaar

26.930

23.917

31 december
2020

31 december
2019

0
0
0
107
634
0
2.109
1.330

2.713
701
817
50
1.315
605
850
987

4.181

8.037

(in euro's)

4. Kortlopende schulden
De samenstelling is als volgt:

(in euro's)

Voorschot advertenties volgend jaar
Nog te betalen aan Mick Godsmark
Nog te betalen hoofdredactie
Nog te betalen vaste kosten
Nog te betalen kosten coördinatie
Nog te betalen opmaakkosten
Nog te betalen kosten druk en transport
Nog te betalen kosten redactie en inhoud (journalisten en fotografen)
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
Realisatie
2020

Begroting
2020

Realisatie
2019

52.626
4.434
5.000
14.295
0
76.354

70.000
6.500
0
2.500
0
79.000

74.502
4.451
0
3.906
618
83.477

0
0

0
0

0
0

7.607
9.120
12.871
9.741
12.009
21.993
0

11.000
14.000
13.000
10.000
12.000
22.000
0

6.811
15.131
13.217
10.890
16.550
22.357
618

73.341

82.000

85.574

(in euro's)

5. Baten
Verkoop kranten
Advertenties
Subsidie
Privé giften
Giften aan Mick Godsmark

6. Baten uit beleggingen
Bankrente

7. Lasten
Vaste kosten
Kosten distributie en vrijwilligers
Kosten hoofdredactie
Kosten opmaak
Kosten drukken
Kosten inhoud
Betalingen aan Mick Godsmark
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