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Bestuursverslag 
 
Doelstelling van de organisatie 
 
De vereniging heeft conform de statuten ten doel: het verenigen van dak- en thuislozen en het 
verbeteren van hun levensomstandigheden en rechtspositie. Zij tracht dit doel te bereiken door: het 
organiseren van activiteiten onder primair dak- en thuislozen in Nederland, en secundair van andere 
landen. Door alle wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevordelijk kunnen zijn een en 
ander in de ruimste zin van het woord. 
 
 
Inschrijving Kamer van koophandel 
 

De Daklozenvakbond is bij het handelsregister van de Kamer van koophandel ingeschreven onder 

nummer 51950855 en gevestigd te Amsterdam als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 
 
 
Samenstelling van directie en bestuur per balansdatum 
 
Directeur de heer P. Hartwig 
 
Mevrouw C.S. de Jong, voorzitter 
De heer M. Boterman, penningmeester 
De heer M.A. Huber, secretaris 
 
 
 
Bestuursverslag 
 
Het resultaat van 2018: 
 
De werkzaamheden van de vereniging verlopen zoals gepland. Er is toenemende vraag naar de geleverde 
werkzaamheden. Het aantal daklozen neemt sterk toe. Er  is sprake van een ruime verdubbeling van de 
vraag naar gemiddeld 250 cliënten. Het eigen vermogen en het werkkapitaal is eind 2018 negatief, dit 
wordt aangezuiverd met de te verwachten resterende 5% subsidie, totaal 3.657,68. Het resultaat is dan 
1k positief. Het budget bleek uiteindelijk, door actieve sturing op de uitgaven net toereikend. Dat er een 
positief resultaat is kan volledig worden verklaard door de actieve sturing hierop. De toegenomen inzet 
voor het hogere aantal cliënten, de lager beschikte dan toegezegde subsidie en de beveiligingskosten 
hadden eerder een negatief resultaat in petto. 
 
Bij de staat van baten en lasten is een nadere toelichting op het resultaat opgenomen. 
 
 
De werkzaamheden van 2018: 
 
Door de extra subsidie in 2018 konden er totaal 1,78 FTE betaalde werknemers ingezet worden voor de 
uitvoering en de coördinatie van de uitvoering. Het aantal vrijwilligers varieert per periode en omvat 
gedurende het jaar ruim 7 personen. 
Binnen de vereniging is er behoefte aan een kwaliteitsslag. Zowel de aansturing als de inrichting van de 
organisatie is onder de loep genomen en aan de eisen van de tijd aangepast. Hiervoor is een nieuw 
bestuur geworven die per 1-1-2018 is aangesteld. Betrokken leden zijn meer op basis van hun 
kernkwaliteiten ingezet. Het resultaat van deze inspanningen is zichtbaar in de jaarrekening.  
In verband met de aanstaande pensionering van een bestuurder wordt de werving van een nieuwe 
bestuurder medio 2019 ingang gezet. 

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=51950855


 

 

 
In het begin van het uitvoeringsjaar is de samenwerking met twee andere organisaties geïntensiveerd. 
Het betreft de MDHG en BADT/Bureau straatjuristen. De gemeente ondersteunt deze ambitie door de 
uitvoering van een motie waarin ieder van de drie organisaties ook de financiële mogelijkheden krijgt om 
de gewenste ambities vorm te geven.  
 
 
Begroting 2019: 
 
De inkomsten voor 2019 zijn begroot op  € 116.000 en het resultaat op 1K, streven is het eigen vermogen 
op 1K te houden. We voorzien geen extra opdrachten in 2019. 
 
Indicatoren: 

     31 dec 2018    31 dec 2019 

Liquiditeit  

Current ratio    -1     -0,92 

Netto werkkapitaal   -17,3k      -5,5 

Solvabiliteit (EV/balanstotaal)  -0,21     -0,99 

 

Continuïteit op langere termijn 

Algemene reserve als % van de baten -0,30%     -0,028% 

Flexibiliteit door % vaste   50%     50% 

personeelsbezetting 

 
De indicatoren zijn ook voor 2018 negatief vanwege de 5% nog te ontvangen subsidie. 
 
 
Werkzaamheden 2019: 
 
De werkzaamheden zijn in 2018 mede vanwege de stijging aan cliënten beschermd door een extern 
beveiligingsbedrijf. Dit was noodzakelijk om de werknemers en vrijwilligers te behouden en te vrijwaren 
van agressieve uitingen door cliënten, die voornamelijk tijdens het spreekuurlokatie in de kelder van het 
Corvershof zich regelmatig voordeden. 
Midden 2019 staat de verhuizing van ons spreekuur op de planning naar Wittenburg, een lokatie in het 
Huis van de Wijk Amsterdam Centrum Oost. We voorzien hierdoor een nauwere samenwerking met 
welzijn en maatschappelijke dienstverlening. 
In 2019 gaan we een nauwe samenwerking aan in de Straatalliantie.Tijdens een brede conferentie over 
ending homelessness zullen we hiertoe het convenant gezamenlijk ondertekenen.Ook zijn we partner in 
het Koploperstraject van VWS samen met de partners van de Straatalliantie en de gemeente 
Amsterdam. We hopen hiermee meer zichtbaarheid van onze werkwijze en successen te 
bewerkstelligen. 
Eind 2019 wordt de Vereniging omgezet naar twee Stichtingen: Stichting De daklozenvakbond voor 
cliëntondersteuning en Stichting Briefadres, voor het verstrekken van briefadressen.Deze ontwikkeling 
wordt in gang gezet om twee redenen: helderheid voor de uitvoering en de samenwerkingspartners in de 
in 2019 opgerichtte Straatalliantie en eisen vanuit de gemeente. 
 
 
Het bestuur 

C.S. de Jong, augustus 2019 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 

 

 

  



 

 

Financieel jaarverslag 2018: 
  
Conform de subsidievoorwaarden dienen wij hierbij de verantwoording voor de eenmalige subsidie èn de 
periodieke subsidie in.  

 
Het betreft de volgende twee voor 2018 verleende bedragen: 

 € 35.799,00 periodieke subsidie conform kenmerk SBA-010394 voor cliëntenondersteuning 
(81.440,94 aangevraagd); 

 € 73.153,50 eenmalige subsidie conform kenmerk SBA-010934 voor extra cliëntenondersteuning. 

 
 
Balans per 31 december 2018 
 
      31-12-2018   31-12-2017 
ACTIVA 
 
Vaste activa 
Materiële vaste activa  (1)              0,00                        0,00 
 
Vlottende activa  (2) 
 
Vorderingen    
Debiteuren    3.657,68  17.899,50 
Vorderingen en overlopende activa         0,00               0,00 
           3.657,68                  17.899,50 
 
Liquide middelen  (3) 
Kassen incl kruisposten             0,00                  0,00 
Bank       1.011,23                  0,00   
 
 
TOTAAL ACTIVA        4.668,91                17.899,50 
 
 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen  (4) 
Algemene reserve            1.011,23                        0,00 
Bestemmingsreserve                0,00                        0,00 
Egalisatie reserve              0,00                        0,00 
Voorziening                 0,00                        0,00 
Personeel                 0,00                        0,00 
 
Kortlopende schulden  (5) 
Crediteuren    3.657,68        3.609,00  
Salarissen loonheffing en soc lasten       7.698,44 
Schulden aan gelieerde organisaties       2.500,00 
Overige schulden en overlopende passiva      3.500,00 
 
TOTAAL PASSIVA           4.668,91   17.899,50 
 
 



 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
     2018    2018 
     Realisatie   Begroting 
BATEN    (1)  
 
Subsidiebaten    105.294,82   108.952,50 
Te verwachten sub baten       3.657,68 
Factuur inkomsten     20.000,00     20.000,00 
Deelnemersbijdragen    -    - 
Overige baten     - 

            128.952,50              128.952,50 
 
 
LASTEN 
 
Personeelslasten  (2) 97.127,01   97.872,00 
Afschrijvingskosten  (3)  -    - 
Huisvestingskosten  (4)   9.028,55     9.160,00 
Organisatiekosten  (5)   8.385,53     7.724,00 
Activiteiten   (6) 13.400,18   14.196,50 
 
Resultaat    127.941,27   128.952,50 
 
Resultaatbestemming    
Algemene reserve   1.011,23 
Bestemmingsreserve 
Egalisatiereserve 
 
 
 
Toelichting op het resultaat: 
 
2018 is een succesvol uitvoeringsjaar te noemen. De subsidie is gestegen naar 108.952,50 euro. De 
subsidie  bestaat uit 35.799 subsidie clëntenondersteuning en 81.440,94 extra cliëntenondersteuning uit 
de motie 2017. Het resultaat is met 1.011,23 conform de doelstelling van de ANBI klein. Het lage resultaat 
komt vanwege de lagere beschikking van de aangevraagde subsidie van 116.239,94 en het ongepland 
moeten instellen van externe beveiliging. Met de beschikking bleek er 7.287,44 minder beschikt dan 
aangevraagd, hierdoor ontstond gelijk een tekort in de begroting. Dit in eerste instantie begrote tekort 
en de extra uitgaven zijn gedurende het jaar omgebogen.  
 
Begrotingsvergelijking 
Ten opzichte van de begroting is het resultaat lager uitgevallen. Meegenomen in het resultaat is de 5% 
nog te verwachten subsidie van 3.657,68 euro. 
Met het instellen van de beveiliging is er een nieuwe begroting gemaakt om de extra 12.043,48 aan 
kosten te kunnen dekken. Samen met het bestuur heeft op alle posten een herindicatie plaatsgevonden. 
We vergelijken de resultaten met deze begroting. 

- De personeelslasten zijn 744,99 lager vanwege lagere kosten voor vergoedingen voor 
vrijwilligers dan begroot.  

- De huisvestingskosten zijn 131,45 euro lager dan begroot, vanwege eigen 
schoonmaakactiviteiten. 

- De organisatiekosten zijn 661,53 euro hoger dan begroot vanwege extra kosten voor de 
communicatie. 

- De activiteitenkosten zijn 796,32 lager dan begroot, vanwege lagere verzorgingskosten voor de 
inloop. 



 

 

Het ondernemingsvermogen is 1.011,23 er vanuit gaande dat de 5% resterende subsidie wordt 
uitbetaald.  
Gelet op de extra kosten voor beveiliging en huisvesting is met het bestuur een herstelplan afgesproken 
om de exploitatie structureel te verbeteren. Hierin zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot 
een neutraal resultaat in 2019. Zo is in overleg met de gemeente voor 2019 een subsidie voor de kosten 
van de beveiliging afgesproken.Ook zijn afspraken gemaakt betreft de huisvestingskosten van de nieuwe 
lokatie. 

 
 

TOELICHTING ALGEMEEN 

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 

 

Algemene gegevens 

De Daklozenvakbond is bij het handelsregister van de Kamer van koophandel ingeschreven onder 

nummer 51950855 en gevestigd te Amsterdam als een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale 

waarden. Baten en laten worden toegekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten 

welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

Richtlijn C1 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaglegging is toegepast. 

 

Continuïteitsveronderstelling 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. In de loop van 2018 

is naar aanleiding van het aankomende negatieve resultaat een herstelplan opgesteld met daarin 

maatregelen om tot een positief exploitatieresultaat te komen. Deze maatregelen hebben o.a. 

betrekking op de financiering en betere kostenbeheersing. 

Het is de afgelopen jaren lastig gebleken om de vanuit de snel groeiende vraag, door het groeiend 

aantal daklozen, de gevraagde prestaties te leveren met de beschikbare subsidie. We werken met 

een grote groep vrijwilligers. Een groep die ook sneller dan voorheen wisselt van samenstelling. 

Omdat iedereen goed ingewerkt moet worden vraagt dat om een flinke tijdsinvestering. Dat legt 

een zware wissel op het kleine aantal vaste krachten. Er zal dan ook in overleg worden getreden met 

de gemeente om te kijken  welke mogelijkheden er zijn om de problemen  structureel op te lossen. 

Vraagstukken hierbij zijn de kosten van de huisvesting en de noodzakelijke beveiliging. 

 

Vergelijkende cijfers 

De grondslagen van waardering en van resultaatsbepaling zijn voor 2018 voor de eerste maal 

toegepast. In eerdere jaren is een eigen optelling van de directeur gebruikt, deze handelingswijze is 

vanaf 2018 geprofessionaliseerd. Voornemen is in 2019  op dezelfde wijze het resultaat te bepalen, 

zodat er vergelijkbare cijfers ontstaan. 

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 

https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=51950855


 

 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen  onder aftrek van de 

daarop gebaseerde lineaire afschrijvingen (indien van toepassing), berekend met inachtneming van 

de geraamde economische levensduur van de desbetreffende activa. 

Indien in een opdracht financiering van activa direct is meegenomen, wordt zowel de aanschaf als de 

financiering rechtstreeks in de exploitatie verwerkt en vindt er geen  activering plaats. 

De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn: 

- Verbouwing en inrichting 10 jaar 

- Inventaris en vervoer 5  jaar 

- Computerapparatuur, hard en software 3 jaar 

 

Vorderingen 

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid. 

 

Overige activa en passiva 

Alle overige kosten in de balans worden voor zover niet anders gemeld gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

 

Liquide middelen 

Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden 

beschikbaar zijn voor de rechtspersoon. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn 

worden gepresenteerd onder de financiële activa. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen wordt onderverdeeld in algemene reserve en egalisatiereserves. De 

egalisatiereserves (indien van toepassing) worden gevormd op basis van beschikkingen van de 

gemeente. In de toelichting van de balans is uiteengezet wat de aard en het doel van de 

desbetreffende reserves is. 

 

Schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Kortlopende 

schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 

ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde. 

 

 

Grondslagen voor de resultaatsbepaling 

 

Ontvangsten en uitgaven 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het jaar. De resultaten op 

transacties worden in de staat van baten en lasten verantwoord in het jaar waarin zij zijn 

gerealiseerd. Verliezen moeten gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. Kosten worden 

verantwoord wanneer deze verband houden met geleverde prestaties ten behoeve van de 

vereninging en wel zodanig dat betaling hiervan noodzakelijk is geworden. 

 



 

 

Subsidies 

Op de subsidiëring van de Vereniging zijn de volgende regelgeving van toepassing: 

- Algemene Wet Bestuursrecht; 

- Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2013; 

- Subsidieverordening Maatschappelijke Opvang 2017. 

 

Bijdragen derden en facturen 

Onder bijdragen derden wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen 

bedragen voor in het verslagjaar geleverde diensten alsmede bijdragen. 

 

Lasten 

De lasten worden toegekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. 

 

Personeelskosten 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst- en verliesrekening, voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers, respectievelijk de 

belastingautoriteit. De Daklozenvakbond past de CAO Zorg en Welzijn toe. Gezien de kleine 

organisatievorm en het vele werk dat vasthangt aan het in dienst nemen van werknemers werkt De 

Daklozenvakbond of met een verloningsbedrijf of met ZZP-ers, waarbij gecontroleerd wordt of deze 

aan alle te stellen voorwaarden voldoen. 

 

Afschrijvingen 

De afschrijvingen worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde 

op basis van de verwachte economische levensduur. 

 

 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

       2018   2017 

Baten 

 

Subsidiebaten    (1)   

Subsidie gemeente Amsterdam 

Fact: SBA-010394.2018     17.899,50 

Fact: SBA-010934.2018     87.395,32 

Incidentele subsidie 

Afrekening Subsidies oude jaren 

Fact: SBA-009683.2017        17.307,44 

       105.294,82  17.307,44 

 

 

Specificatie Subsidie gemeente Amsterdam cliëntenondersteuning: 

- € 35.799,00 periodieke subsidie conform kenmerk SBA-010394 voor cliëntenondersteuning 
(81.440,94 aangevraagd); 

- € 73.153,50 subsidie conform kenmerk SBA-010934 voor extra cliëntenondersteuning. 
 



 

 

De subsidie conform kenmerk SBA-010934 geldt voor 2019 als laatste jaar van een twee jarige subsidie. 
Voor 2019 is een nieuwe subsidie/factuur aangevraagd waarin ook de huisvestingskosten en de kosten 
voor de beveiliging zijn opgenomen.De € 35.799,00 periodieke subsidie conform kenmerk SBA-010394 
zal conform Raadsbesluit in 2020 worden verhoogd met minimaal de eenmalige subsie uit de motie.  
 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze 
jaarrekening.  
 
 
BESTUURSVERKLARING 
 
Het bestuur van de vereniging De daklozenvakbond verklaart hierbij dat de jaarrekening over het 
boekjaar 2018 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. 
Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van 
baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn 
opgenomen. 
Aan de Vereniging zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vriendenstichtingen verbonden 
waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft. Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze 
jaarrekening aangegeven middelen de Vereniging geen andere middelen ter beschikking staan. Het 
bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Zij doet met aanlevering van het jaarverslag 2018 
hierbij het verzoek aan de gemeente Amsterdam de resterende 5% subsidie vrij te geven. 
 
 
C.S. de Jong, 2019 
Het bestuur, de voorzitter          


