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Voorwoord

Samenstelling bestuur RKSD
per 31 december 2016
Functie

Naam

Voorzitter en stadsdiaken
Werkveld Vrienden van Jeroen
Werkveld Vieringen ICVG
Werkveld M25

Jan Lamberts

Vicevoorzitter
Werkveld WMO

Jo Berkhoff

Voor U ligt het jaarverslag van de stichting RoomsKatholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. (RKSD) over het jaar
2016. Oók in 2016 blijkt dat onze inzet in de strijd tegen
armoede nodig en meer dan de moeite waard is. Want al
wordt er links en rechts geroepen dat de economische en
financiële crisis achter ons ligt en dat het herstel doorzet,
voor veel mensen waarmee het R.K. Stadsdiaconaat te
maken krijgt, is de crisis nog lang niet gedaan en lijkt het
herstel aan hen voorbij te gaan. Veel mensen die we spreken kampen nog steeds met langdurige werkeloosheid, met
schulden, met huurachterstand en allerlei problemen met
uitkeringen. Vaak ontstaan als gevolg van alle materiële
ellende ook nog eens psychische problemen. Alle problemen bij elkaar leiden niet zelden tot een vergaand sociaal
isolement en drijven mensen tot aan de rand van de afgrond. Men wordt moedeloos en hopeloos. De kerken, en dus ook ons Stadsdiaconaat, proberen steeds meer die groep mensen die
het zonder hulp niet meer redt in onze complexe samenleving maar die niet voldoende of niet
meer door de overheid bereikt worden, te helpen. Onze mogelijkheden zijn bescheiden. We
helpen met maaltijden of met meubels en huisraad, we organiseren laagdrempelige vieringen,
zorgen voor één of meerdere dagen ‘vakantie’. Vaak echter kunnen we niet meer doen dan
een luisterend oor bieden of er gewoon voor hen zijn en het samen met hen uithouden.
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De maaltijdvieringen op de derde zaterdag van de maand liepen in 2016 weer goed. Het
aantal bezoekers varieert per keer maar is en blijft aanzienlijk. De trend van het jaar ervoor
zette ook dit jaar weer door: nog steeds zijn er groepen externe vrijwilligers van bijvoorbeeld
een serviceclub of een politieke partij die het bereiden van een goede maaltijd op zo’n derde
zaterdag voor de hun rekening willen nemen. Dit aanbod neemt zelfs nog toe en dat is een
goede zaak.

Contactinformatie
Correspondentieadres:
RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken
Burgwal 20
2611 GJ Delft
Telefoon:
Stadsdiaken Jan Lamberts:
015-2126170 / 06-21817519

De vakantiebank maakte een goed en stabiel 2016 door. Er werden meer dan 500 mensen blij
gemaakt met een uitstapje of een korte vakantie, waardoor hen even het gevoel werd gegeven
weg te kunnen uit de dagelijkse zorgen en sleur. Voor veel sponsoren blijkt de Vakantiebank
een aantrekkelijk goed doel te zijn, dat zij graag ondersteunen. We zijn hier blij mee, want dat
betekent dat we – rekening houdend met de personele capaciteiten – veel kunnen doen.

Email: info@rksd.nl
Website: www.rksd.nl
IBAN: NL67ABNA0620389141

Ook onze jongerengroep M25 was in 2016 weer actief. Op een beperkte schaal vonden een
aantal activiteiten voor jongeren plaats. Er zijn echter ook een aantal uitdagingen voor M25.
Ten eerste is helaas maar een (kleine) vaste club jongeren waarop gerekend kan worden. Jongeren hebben het druk tegenwoordig en zijn misschien in sommige opzichten weleens over-
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vraagd. Vanuit het jongerenwerk moet hiermee rekening gehouden worden. In 2016 zijn we
begonnen om te zoeken naar andere en nieuwe wegen voor M25.
Voor de Non-foodbank was de eerste helft van 2016 een moeilijke tijd. Nadat het bestuur van
het Stadsdiaconaat zich eind 2015 gedwongen zag de toenmalige coördinator van de Nonfoodbank op non-actief te zetten, volgden er in het voorjaar van 2016 een reeks van vervelende gebeurtenissen, die voor veel onrust bij de Non-foodbank zorgden en veel tijd en aandacht van het bestuur opeisten. In juli keerde de rust terug en kon er weer gebouwd worden
met een klein nieuw team en een nieuwe coördinator. Uiteindelijk kon de Non-foodbank 2016
toch met een goed gevoel afsluiten.

Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de Non-foodbank in 2015 en 2016, heeft het bestuur ook besloten om nog zorgvuldiger om te gaan met de werving en selectie van vrijwilligers. Er wordt onderzocht of het verplicht stellen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
haalbaar is (in ieder geval voor de kaderfuncties).
Tenslotte, zoals beschreven in hoofdstuk 7 onder ‘overige activiteiten’, waren er een aantal
‘externe’ activiteiten en overlegvormen waaraan verschillende bestuursleden van RKSD participeerden.
Als stichting hebben we ook dit jaar weer duidelijk gemerkt dat we met ons werk aan onze
grenzen komen. Het is een luxeprobleem aan het worden dat we ons geen zorgen hoeven te
maken over onze financiële middelen maar dat de problemen zitten in de bemensing. Met de
huidige bemensing kunnen we de zaken net draaiend houden. Er is behoefte aan frisse gezichten. We hebben niet alleen nieuwe vrijwilligers nodig die activiteiten willen uitvoeren en
begeleiden, er is ook behoefte aan enkele dragende vrijwilligers in het bestuur om nieuwe initiatieven te kunnen ontwikkelen. Het is even slikken om dit gegeven ook voor 2016 te moeten
constateren. We houden ons daarom vast aan: ‘in de beperking toont zich de meester’, en we
gaan door, ‘luctor et emergo’!
Het is goed om in dit voorwoord alle fondsen en sponsoren te bedanken die ons in 2016 hebben ondersteund, alle vrijwilligers die zich ook weer in 2016 enorm hebben ingezet een pluim
te geven. Iedereen die in 2016 het Rooms-Katholiek Stadsdiaconaat Delft e.o. een warm hart
toedroeg: enorm bedankt! Dank zij u konden we helpen en mensen in hun nood terzijde
staan.
Jan Lamberts
Voorzitter R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o.
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Maaltijdvieringen

hoofdstuk

2
Vakantiebank

Elke maand op de derde zaterdag organiseert het Stadsdiaconaat een maaltijdviering in de Jozefkapel
en de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk. Deze vieringen worden nu al ruim twaalf jaar gehouden.
De vieringen zijn ooit opgezet om aan de behoefte aan ontmoeting, gesprek en een goede maaltijd
van een specifieke doelgroep, de thuis- en daklozen, te voldoen. In de loop van de jaren is de vraag bij
hen afgenomen door een toename aan faciliteiten bij de diverse organisaties (b.v. Perspektief) en via de
Gemeente Delft. In plaats daarvan heeft het project langzaam een nieuwe groep kwetsbare mensen
aangetrokken die ‘sociaal isolement’ als gemeenschappelijk deler heeft en die aan de maaltijden veel
plezier beleeft en er baat bij heeft. Deze vieringen voor dak- en thuislozen hebben daarom ook een
andere naam gekregen en heten nu ‘Samen vieren, samen eten’ en zijn dus voor een breder publiek
bedoeld. Een kleine, vaste kern van de bezoekers van voorheen de thuis- en daklozenvieringen blijft
echter ook komen. Tegenwoordig nemen ook veel vaste bezoekers van Interkerkelijk Diaconaal Centrum de Jessehof deel aan deze maaltijdvieringen.

Mensen die minder te besteden hebben dan een minimum inkomen, kunnen nooit op vakantie of zomaar een dagje uit. Vakantiebank Delft organiseert al 8 jaar korte vakanties, uitstapjes en andere activiteiten voor hen die dat ‘t meest nodig hebben. Ook in 2016 konden zo vele minima van jong tot oud
‘Even weg zonder zorgen!’

In het verleden kookte het vrijwilligersteam de maaltijden zelf. Door het gebrek aan een echte keuken, wordt het eten de laatste jaren, tegen een zeer schappelijke prijs, meestal geleverd door slagerij
Lander. Twee jaar geleden kwam voor het eerst het aanbod van vrijwillige kookploegen, leden van
bijvoorbeeld de serviceclubs zoals Rotary, Lions en Kiwanis of van politieke partijen, die regelmatig een
maaltijd klaar wilden gaan maken. Door de bezoekers van de maaltijdvieringen worden deze initiatieven zeer gewaardeerd. Op dit moment verdelen we de ‘beurten’ een beetje gelijk tussen levering door
Slagerij Lander en koken door ‘externen’.
Gemiddeld komen er op de derde zaterdag van de maand zo’n 40 bezoekers vieren en eten. De maal
tijd is voor velen een belangrijke moment van ontmoeting en sociaal contact. Voorafgaand aan de viering, drinken we een uurtje koffie en praten we met elkaar. Veel mensen kennen elkaar. Er wordt ook
van de gelegenheid gebruik gemaakt om tijdens de koffie met de pastor, coördinator en andere vrijwilligers over problemen en leuke dingen bij te praten. Gemiddeld zijn er zo’n vijf vrijwilligers aanwezig en
twee jongeren van M25. Er komen ook gasten uit Naaldwijk. De groep is heel heterogeen en de sfeer
is ontspannen. De viering is zeer laagdrempelig, een moment van stilte, gezang en gebed en duurt ongeveer een half uur. Bezoekers kunnen participeren in de viering door muziek te maken, het evangelie
te lezen of kaarsen uit te delen.
Naast deze maandelijkse maaltijden zijn er ook drie
grote bijeenkomsten per jaar: Kerstmis, Pasen en de
zomerse BBQ. Kerstmis vieren we altijd groots met veel
gasten uit Delft e.o. en uit het Westland. De Kiwani’s
verzorgen dan een traditioneel groot kerstbuffet na de
viering. Pasen is minder groots, intiemer en meer op
de eigen groep gericht. Dit jaar hebben we voor het
eerst geen eigen BBQ gehouden in het Delftse Hout
maar hebben we ons laten verwennen met een goed
verzorgde BBQ bij partycentrum ‘Onder Ons’ (aangeboden tegen een sterk gereduceerde prijs). Dat was een
hele goede verandering van de routine en zeker voor
herhaling vatbaar.

Ruimhartige sponsors, donateurs, vrijwillige organisatoren, chauffeurs en begeleiders gaven met hun bijdragen aan vakanties en uitjes door het hele land, kleur aan ’t leven van ruim 500 deelnemers van de
Vakantiebank Delft. De vrijwilligers werden hiervoor symbolisch bedankt met kleurtjes en een schets
boek in de vorm van een Vakantiebank-koffer. Zonder de prettige samenwerking met medewerkers van
Delftse Buur, de Jessehof en de Voedselbank Delft, hadden we nooit zo veel mogelijkheden voor ‘Even
weg zonder zorgen!’ kunnen bieden.
331 kinderen en 173 volwassenen, waaronder 43 ouderen, maakten dit jaar dankbaar gebruik van het
aanbod van Vakantiebank Delft.

Ontwikkelingen
De doelgroep van Vakantiebank Delft is en blijven voornamelijk de cliënten van de Voedselbank. Samenwerking, vanaf vlak voor de zomervakantie, met vrijwilligersorganisatie ‘Delftse Buur’ was nieuw.
Delftse Buur zet zich in bij de integratie van vluchtelingen (statushouders) in Delft. In nauw overleg met
een contactpersoon zijn in het najaar een aantal plaatsen voor een dagje uit gegeven aan vluchtelingen, soms samen met een buddy/tolk. Dit is een groeiende groep Delftse inwoners, die financieel en
ook sociaal weinig mogelijkheden heeft en met een Vakantiebank-uitje op ontspannen wijze in contact
komt met andere medelanders en leuke plaatsen/activiteiten in de omgeving.
De samenwerking met de Voedselbank verliep soepel en min of meer vanzelf, omdat een jaar eerder
flink is geïnvesteerd in verheldering en standaardisering van inschrijfprocedure, informatie naar deel
nemers en verwerking van de inschrijvingen. Op vaste momenten in het jaar waren medewerkers
van de Vakantiebankop elk van de Delftse uitdeelpunten voor inschrijvingen van cliënten voor uitjes.
Duidelijke informatie bij inschrijving en nadruk op dat ‘niet komen, zonder afmelden’ de kans op een
volgend uitje verkleint, werpt vruchten af. Ook dit jaar was de werkelijke opkomst van aangemelde
deelnemers gemiddeld beduidend hoger dan in het verleden. Schriftelijke en telefonische bevestiging
van deelname en herinnering in sms-bericht hielpen daarbij ook.
Via voornamelijk de Voedselbank-adviseurs en enkele andere hulpverlenende organisaties als Jeugd
formaat, MEE en Stichting Budgethulp kwamen aanvragen voor vakanties binnen. Gesprekken met
potentiële deelnemers voor vakanties werden deels als huisbezoek, deels op locatie Maria van Jessepastorie gedaan, maar altijd persoonlijk met twee medewerkers van de Vakantiebank. Zo kon een
goede inschatting op ‘succesvolle samenstelling’ van groepen deelnemers bij vakantieplekken gemaakt
worden, alvorens definitieve inschrijving plaatsvond. Er is aan bijna iedereen voor wie op tijd een aanvraag was ingediend iets geboden.
Een zorgvuldige match tussen deelnemers en passende vakantie willen we komend jaar verder ver
beteren in het contact vooraf: Vakantiebank Delft wil zich niet richten op het overtreffen van het aantal
deelnemers van 2016. Het gaat er vooral om dat de deelnemers die gaan, echt van een waardevolle
vakantie of uitstapje ‘zonder zorgen’ kunnen genieten.

BBQ 2016
Voor het eerst een BBQ waarvoor we niet zelf de tent hoeven op te zetten of boodschappen te doen.
Als ik het partycentrum ‘Onder Ons’ binnen kom, verbaas ik me over alle schotels die daar al fraai opgemaakt klaar staan. Dit wordt wel een hele luxe BBQ. Ik zie allemaal glunderende gezichten en er wordt
flink gegeten die dag! We hebben echt het gevoel een ‘verwendag’ te hebben. Hoewel het moeilijk was om
selectief onze gasten uit te nodigen, is het goed gelukt. Alle vaste bezoekers zijn er. Zelfs een kleine
regenbui mag de pret niet deren. Bedankt RKSD, voor deze mooie dag!
Anonieme genieter.
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De website www.vakantiebankdelft.nl zal na een jaar, op grond van gebruikers-ervaringen aangepast
worden. Informatie met betrekking tot aanbod, aanmelding, mogelijkheden tot contact en bijdragen als
vrijwilliger of sponsor moet steeds actueel blijven.
Naar actie ‘Geef ze de Vijf!’ (schenk 5 euro van je vakantiegeld voor Delftse kinderen die niet op vakantie kunnen) is dit jaar ten opzichte van 2015 minder aandacht gegaan. De opbrengst bleef daarmee
wat achter, maar met andere toegekende fondsen, collectes en donaties werd het jaar financieel goed
afgesloten.
Vaste vrijwillige medewerkers die het programma aan uitjes en vakanties in overleg met elkaar orga
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niseren en uitwerken zijn niet zo gemakkelijk te vinden of al elders actief. Wèl zijn veel mensen heel
bereid om losse hand- en spandiensten te verrichten, zoals een autorit, een stapel posters rondbrengen,
een middagje inschrijvingen doen op een Voedselbankpunt, een dagje uit, start of afsluiting van een
vakantie mee te begeleiden. Van deze bereidheid hebben we dit jaar dankbaar gebruik mogen maken.
Helaas hebben we eind 2016 afscheid moeten nemen van twee Vakantiebank-krachten vanwege een
nieuwe baan en gezondheid. Gelukkig is er een nieuwe medewerker bijgekomen om ons kleine team
van drie organisatorische trekkers te ondersteunen. Om de krachten goed te delen, om continuïteit te
kunnen behouden, ook als er iemand onverhoopt uitvalt, zullen we in 2017 op organisatorisch gebied
nog twee medewerkers willen aantrekken.

Vakantievierdaagse ZIN Vught, zomervakantie 25-28 juli en 1-4 augustus
19 deelnemers - 9 volwassenen, 10 kinderen
Deelnemers genoten volop in het voormalige klooster van de Eleousa-communiteit door de grote tuin,
de gezamenlijke maaltijden, de hartelijke begeleiders, ‘n dagje Efteling, massage, sieraden maken, een
fiets om zelf op pad te gaan en pannenkoekenmaaltijd als afsluiting. Moeilijk was ‘t om afscheid van
elkaar te nemen; men had het zó naar de zin gehad.

Duinhostel Attractiepark Duinrell, zomervakantie 8-11 augustus
45 deelnemers – 10 gezinnen, 15 volwassenen en 30 kinderen
Vier volle dagen alle Duinrell-attracties voor de deur, met anderen samen koken, eten, kletsen tot laat
in de avond bij kaarslicht op het terras, lekker spetteren in het Tikibad en een BBQ-avond toe. Dood
moe maar zeer voldaan werden de gezinnen op donderdag weer met de bus naar Delft terug gebracht.

Huisjes van Rita’s Reisbureau verspreid over weken in de zomervakantie,
30 deelnemers - gezinnen/alleenstaanden, 13 volwassenen, 17 kinderen
De overweldigende positieve reacties van mensen die een weekje in een door particulieren beschik
baar gesteld huisje vakantie mochten vieren, zeggen hoe succesvol dat dit jaar was: Er was vanuit de
Vakantiebank dan ook extra veel tijd gestoken in een goede voorbereiding, het vinden van passende
huisjes en vrijwillige chauffeurs, een bezoek voor vertrek met verrassingspakketje voor onderweg en
regelmatig overleg met Rita’s Reisbureau.

Gerealiseerde dagjes uit en kinderactiviteiten in 2016
Dagje Winter Efteling:
Kerstvakantie 16 januari,
50 deelnemers,
gezinnen met kinderen.
Dagje Science Centre en Pannenkoekenfeest:
Voorjaarsvakantie 27 februari,
30 deelnemers,
kinderen 7-14 jaar.
Dagje Plaswijckpark:
21 mei,
38 deelnemers,
gezinnen, 16 volwassenen
en 22 jonge kinderen.
Kinderzomerfeest DVA:
eerste 2 weken zomervakantie 11-15 en 18-22 juli,
80 deelnemers,
basisschoolkinderen 4-12 jaar.
Foto: © Vakantiebank Delft

Gerealiseerde Vakanties in 2016
Stay Okay Hostel Bergen op Zoom, meivakantie 30 april-2 mei
23 deelnemers - 7 alleenstaande moeders met 16 kinderen
Ruime huisjes, een uitgebreid ontbijt-, lunch- en dinerbuffet, bosgolf, met takken slepen voor ’n zelf
gemaakte hut, activiteiten in het natuur-educatiecentrum, kampvuur, markt in Bergen op Zoom, het
spectaculaire klim bos waar moeders en kids werden uitgedaagd elkaar aan te moedigen en trots te
zijn op zichzelf, waren de ingrediënten voor een geslaagd lenteweekend.

YMCA (afd. Zoetermeer) Kinderkampeerkamp Apeldoorn, zomervakantie 9-16 juli
2 deelnemers - kinderen 6-14 jaar
Een kennismakingsbijeenkomst vooraf, ervaren begeleiders, leuke leeftijdgenoten, volop activiteiten,
slapen in ’n tent en persoonlijke aandacht, zorgden voor een geweldige belevenis. De positieve ver
halen van deelnemende kinderen en ouders werden bij de Voedselbank, in de omgeving en op school
gedeeld, waardoor er volgend jaar misschien wel meer kinderen dit leuke avontuur aandurven.
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Dagje Avifauna met rondvaart:
9 september,
38 deelnemers,
ouderen/alleenstaanden,
ook van de Jessehof en Stichting Delftse Buur.
Top-uitje van het jaar, vanwege
de bijzonder goede sfeer en organisatie.
Dagje Zeilen Brielle:
18 september,
13 deelnemers,
jongeren 10-16 jaar.
Dagje Blijdorp:
herfstvakantie 17 oktober,
136 deelnemers gezinnen,
57 volwassenen en jongeren en 79 kinderen
ook van Stichting Delftse Buur.

www.rksd.nl
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De naam M25 refereert aan de werken van barmhartigheid in het evangelie van Mattheüs, hoofdstuk
25. Dit concept is begonnen in Delft en vindt inmiddels navolging op tal van plaatsen in Nederland.
Het idee van M25 is dat het mogelijk wordt gemaakt dat jongeren zich in kunnen zetten voor een ander in de maatschappij. Ze kunnen kennis maken met groepen mensen waar ze normaal niet mee in
contact komen door ze middels activiteiten rechtstreeks in contact te brengen met die bepaalde groepen mensen (de zgn. exposure). Na het Vormsel worden jongeren gevraagd of ze zich in willen zetten
voor anderen in de maatschappij en kunnen ze zich aansluiten bij M25. Een en ander wordt gefaciliteerd door de M25 werkgroep. In 2016 zijn er bij M25 weer veel activiteiten georganiseerd in samenwerking met jongeren uit de regio.
M25 organiseert activiteiten vaak in samenwerking met andere initiatieven. Zo zijn er dit jaar acti
viteiten geweest bij de maaltijdvieringen van het stadsdiaconaat, de Vakantiebank en Woonzorg
centrum Stefanna. Deze samenwerking zal ook volgend jaar voortgezet worden. Afhankelijk van wat er
leeft onder de M25 Jongeren, zullen ook nieuwe activiteiten mogelijk worden gemaakt. Hierbij worden
ze begeleid door volwassenen.

Een greep uit de activiteiten:
Een jaarlijks terugkerende activiteit, waarbij ook veel plezier wordt gemaakt, is de Sinterklaasviering bij
Stefanna en de voorbereidingen daarop (inpakken van cadeautjes, verkleden, schminken). Bejaarde en
vaak demente bewoners van het woonzorgcentrum kunnen zo net als vroeger genieten van het Sinterklaasfeest.
Een maandelijks terugkerende activiteit is het helpen (koffieschenken, opruimen, klaarzetten) bij de
maaltijdvieringen van het Stadsdiaconaat. Zo zetten jongeren zich in voor de mensen in Delft en kunnen ze kennismaken met de doelgroep. Dit zijn mensen die om wat voor reden dan ook behoefte
hebben aan de organisatie van sociale activiteiten, alsmede een gezamenlijke viering en maaltijd in de
Jozefkapel en de Jozefzaal van de Maria van Jessekerk.
Dit jaar werd er in mei een uitje georganiseerd voor de kinderen van cliënten van de Voedselbank in
Delft komen. Vorig jaar was dat een excursie naar het Science-museum en dit jaar werd er gekozen
voor het laagdrempelige bowlen bij het Delftse Karrewiel. Voor de ouders was het een welkome optie
om in de meivakantie (gratis) iets leuks te doen te hebben voor hun kinderen. Daarnaast was het een
leuk moment van integratie van 30 personen: kinderen, jongeren van M25, vrijwilligers en jongerenwerker.
De middelen van M25 zijn vooral de inzet van vrijwilligers en budgetten die nodig zijn om de activi
teiten te organiseren. Vaak kunnen we als M25 inschuiven bij andere initiatieven, dan is het regelen
van de aanwezigheid van M25-jongeren al genoeg. M25 had in 2016 een enthousiaste werkgroep van
6 mensen. We konden in 2016 bovendien gebruik maken van de professionele inzet van jongeren
werker Sjoerd Zuidersma, die het kerkelijk jongerenwerk in de regio nieuwe impulsen probeerde te
geven.
Uiteraard zijn er een aantal uitdagingen voor M25. Ten eerste is er een kleine vaste club jongeren. Jongeren hebben het tegenwoordig druk en worden misschien in sommige opzichten overvraagd. Moeten
we vanuit jongerenwerk hiermee rekening houden? Opgemerkt moet worden, dat door het enthousiast
regelen van activiteiten, soms door het aanbod van activiteiten zelf, de jongeren makkelijker komen.
Eventueel wordt het activiteitenaanbod volgend jaar uitgebreid met activiteiten die de jongeren niet
direct met de doelgroep in contact brengen, maar dat op een wat meer indirecte wijze doen.
Er zal in 2017 getracht worden om samen met de bestaande groep jongeren en de jongeren die in
2017 hun vormsel gaan doen te bepalen welke nieuwe activiteiten er eventueel bijkomen. Belangrijk
is daarbij de vraag wat er bij de jongeren leeft en wat haalbaar is. M25 is altijd benieuwd naar reeds
bestaande initiatieven waar eventueel een aantal (2 tot 5) jongeren van M25 kunnen helpen door de
handen uit de mouwen te steken. Dit echter op voorwaarde dat de initiatieven bijdragen aan de samen
leving, de jongeren in contact komen met mensen van diverse doelgroepen en dat het laagdrempelig
en leuk blijft. Omdat er elk jaar wel jongeren bij komen die op z’n minst een paar keer wel iets zouden
willen doen voor een ander, blijft M25 ook volgend jaar relevant.
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4
Non-foodbank

hoofdstuk

De Non-foodbank Delft steunt mensen in moeilijke dagelijkse situaties en geeft ze extra hoop en verlichting van hun zorgen door vervanging van kapotte, niet herstelbare goederen of stukken inrichting van hun
woning. Het werk van de Non-foodbank is een waardevolle positieve bijdrage doordat mensen merken
dat in moeilijke situaties anderen voor hun klaar staan om hun noden te verlichten en zo wordt solidariteit
en gemeenschapszin bevorderd tussen burgers.
De eerst helft van 2016 verliep dramatisch voor de Non-foodbank. In februari moest het bestuur besluiten
om de samenwerking met de coördinator verbreken. Gelukkig had een andere vrijwilliger zich al eerder
op als zijn opvolger opgeworpen. Tot onze verbijstering bleek in mei echter dat deze vrijwilliger de Nonfoodbank en dus het Stadsdiaconaat voor veel geld oplichtte. Er werd aangifte gedaan, er volgde rechercheonderzoek en een veroordeling van de man. De Non-foodbank begon in juli weer vanaf nul. Een klein
nieuw team met een nieuwe coördinator maakte enthousiast een doorstart. Gelukkig vond het publiek al
weer heel snel de weg naar de Non-foodbank.
In de loop van de herfst bleek dat door het enthousiasme van het nieuwe team en de hernieuwde reclame, de Non-foodbank zich weer kon verheugen in een toenemende belangstelling voor haar werk, zowel
van de kant van aanvragers als ook van de kant van donateurs. Leuk was dat enkele schoolklassen van het
CLD de Non-foodbank bezochten en een bijdrage leverden door kopjes, schoteltjes en glazen te sorteren
en te verpakken in dozen.
In de periode tot jaareinde zijn er vele tientallen aanvragen ingediend en zijn heel veel goederen af
geleverd, variërend van bedden, tafels, stoelen, banken, kledingkasten, gasfornuizen, koelkasten, keukengerei, kinderfietsen, strijkijzers, koffiezetapparaten, stofzuigers, lampen, bureaus, salontafels, spiegels,
grillovens, magnetrons, matrassen, wasmachines, dressoirs, TV-meubels, Tv’s , drogers, kinderwagens,
Maxi-Cosi’s, babybadjes, kinderbedden, boxen, beddengoed, fauteuils, vloerkleden, kerstversiering, kunstkerstbomen etc. Er wordt geleverd indien op voorraad. Helaas is er nog altijd een wachtlijst voor bepaalde
goederen. Een tekort was er vooral aan kledingkasten, wasmachines, koelkasten, gasfornuizen en fietsen.
De aanvragen bij de Non-foodbank lopen via de voedselbank, GGZ, Vluchtelingenhulp (voor vluch
telingen met verblijfsstatus), andere maatschappelijke organisaties voor begeleiding of ondersteuning (van
b.v. daklozen en drugsverslaafden, zorgmijders, mensen met een psychiatrische achtergrond) en via de
Kerken, andere hulpverleningsinstanties en het Sociaal Team Gemeente Delft. Onder maatschappelijke
organisaties zijn te noemen: Participe Delft (participedelft.nu), ISOFA, Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF),
Stichting Perspektief (perspektief.nu), Caritas of PCI St. Ursulafonds, Idbmaatwerk.nl, Voedselbank Delft,
Stichting Present Delft, Delftse Buur, LIMOR Thuisbegeleiding, GGZ, Sociaal Team Gemeente Delft, Jessehof, het Interkerkelijk Stadsdiakonaat. Deze organisaties verzorgen de screening van de aanvrager en een
verantwoorde match tussen hulpbehoefte en aanvraag.
De komende jaren blijft het beleid gericht op ondersteuning van de genoemde doelgroepen in samenwerking met de betrokken maatschappelijke organisaties. Ondersteuning geschiedt door te voorzien in
de meest noodzakelijke en elementaire goederen die nodig zijn voor het dagelijks functioneren van een
huishouden. Dit alles door vervanging/nieuwe aanschaf van duurzame consumentengoederen als huishoudelijke apparaten en meubilair van goede kwaliteit. Getracht zal worden voor 2017 voor de goederen
waarvoor tekorten bestaan extra fondsen te werven.
Inkomsten voor de Non Food Bank zijn bijdragen van o.a. de Kerstcollecte van Delftse kerken (via de
Raad van kerken), de Gemeente Delft, de Bezinningsactie van de PKN Delft, de Kerstvolkszang van de
Maria van Jessekerk, het Goede Doelen winkeltje en fondsbijdragen van o.a. Kerkelijke Stichting ‘Stalpaert
van der Wiele’ en Stichting ‘De Lichtboei’.
De verwachting is dat het aantal aanvragen, met name door de toename van het aantal Delftse sta
tushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) het komende jaar nog zal stijgen. De Non-foodbank hoopt dan ook op toenemende belangstelling van donateurs en belangstellenden voor het werk van
de Non-foodbank Delft door aandacht te vragen in de media, kerkbladen en contacten met naburige organisaties en bedrijven.
Het Non-foodbank team is op dit moment 6 personen groot en verzorgt het ophalen van goederen, de
opslag en administratieve verwerking ervan en de distributie naar de cliënten. Zij kunnen versterking gebruiken!
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5
Overige activiteiten

hoofdstuk

1

Voedselbank Delft

Sinds 8 maart 2007 bestaat de Voedselbank in Delft als onafhankelijke stichting met een eigen stichtingsbestuur. De stichting legt met een eigen jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid
en voert een eigen financiële huishouding. Voor gedetailleerde inhoudelijke en financiële informatie
over het jaar 2016 verwijzen we dan ook naar het jaarverslag 2016 van de stichting Voedselbank Delft
(www.voedselbankdelft.nl). Er bestaan overigens wel sterke banden tussen het R.K. Stadsdiaconaat
en de Delftse Voedselbank. Zo wordt er nauw samengewerkt tussen de Voedselbank en onderdelen
van RKSD, met name de Non-foodbank en de Vakantiebank. Deze bedienen namelijk grotendeels de
zelfde doelgroep van minderbedeelden in de samenleving. Als gevolg van deze historisch gegroeide
banden maakt de voorzitter van het RKSD, Jan Lamberts, deel uit van de Raad van Advies van de
Voedselbank en is andersom de voorzitter van de Voedselbank, Hans Mostert, bestuurslid van het
Stadsdiaconaat.
De R.K. parochies van Delft en Midden-Delfland èn het Stadsdiaconaat steunen de Voedselbank waar
nodig en mogelijk. Zo worden er b.v. maandelijks in de diverse geloofsgemeenschappen van de samenwerkende parochies van Delft en Midden-Delfland voedselinzamelingen gehouden. Ook wordt tijdens
het Diaconale Weekend aangesloten bij de jaarlijkse conservenactie van de Voedselbank (waar ook de
protestantse kerken aan meedoen) door een extra inzameling van specifiek conserven te houden. De
opbrengst van deze conservenactie dient als aanvulling op de reguliere voedselaanvoer. Deze steun
is en blijft broodnodig gelet op het feit dat in 2016 het aantal huishoudens dat afhankelijk is van de
dienstverlening van de Voedselbank nauwelijks is afgenomen. Zo zal de Voedselbank naar verwachting
ook in 2017 en volgende jaren een belangrijk ondersteuningsdoel blijven van het Stadsdiaconaat.

2

ICVG (Interkerkelijke Commissie Verstandelijk Gehandicapten)

Eenmaal per jaar verzorgt het stadsdiaconaat als lid van de ICVG een speciale viering voor mensen met
een verstandelijke beperking, hun familie en vrienden. In deze Interkerkelijke Commissie Verstandelijk
Gehandicapten zijn de verschillende kerkgenootschappen uit Delft, Pijnacker en Rijswijk vertegenwoordigd. De sub-ICVG-werkgroep van het RKSD, bestaat uit de leden Gonny de Caluwe, Thelma de
la Paz, Geertje Verre en stadsdiaken Jan Lamberts. In 2016 werd een viering voor zondag 29 mei voorbereid. Het thema van de viering was: ‘de verloren zoon’. De viering in de kerk van de Heilige Franciscus en Clara in de Raamstraat was zeer geslaagd. Het informeel samenzijn na de viering in buurthuis
‘De Wending’ was gezellig.

3

4

Diaconale Raad

De Diaconale Raad van de Ursulaparochie Delft en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion Midden-Delfland wil een platform zijn dat bestaat uit vertegenwoordigers van het diaconale werkveld van
de zeven geloofsgemeenschappen, het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o., de PCI-en, de MOV-groepen en
vertegenwoordigers van pastoraatsgroepen en parochiebesturen met diaconie in hun portefeuille. De
Diaconale Raad wil de diaconale activiteiten van de zeven lokale geloofsgemeenschappen stroomlijnen
en waar mogelijk op elkaar afstemmen. Ook wil de raad een plek zijn voor uitwisseling van ervaringen,
voor onderlinge hulp en stimulering. De raad wil ook een brug slaan tussen de diaconale activiteiten
op stadsniveau (van het Stadsdiaconaat) en die van de zeven lokale geloofsgemeenschappen van de
Ursula parochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion. In 2016 hebben we ons onder meer
gebogen over drie speerpunten voor diaconie uit het pastoraal beleidsplan: PCI, MOV en bezoekgroepen. De Diaconale Raad wordt gecoördineerd door Anita van Velzen.

5

IDB (Interkerkelijk Diaconaal Beraad)

Het IDB is een commissie van de Raad van Kerken Delft. Het IDB wil een breed Delfts overlegplatform
zijn van alle kerken en geloofsgemeenschappen op diaconaal gebied. Het IDB vertegenwoordigt zo dus
ook de kleine kerken die niet allemaal een vertegenwoordiger kunnen afvaardigen naar het beraad. Het
IDB wil voor de Delftse kerken op diaconaal gebied informeren, organiseren en initiëren. Jan Lamberts
is voorzitter van het IDB. In 2016 werd zes maal door de commissie vergaderd.
Op 12 januari was er speciale themabijeenkomst over “Gerechtigheid en/of Barmhartigheid”. Basis voor
deze thema bijeenkomst was het boek van Tim Keller, “Ruim baan voor gerechtigheid. Rechtvaardig
worden door Gods genade” en de encycliek van paus Benedictus XVI, “Deus Caritas est”. Tijdens deze
bijeenkomst werd ingegaan op de vraag naar de verhouding tussen de twee begrippen ‘gerechtigheid’
en ‘barmhartigheid’. Twee sprekers: dhr. Jan Maassen, medewerker diaconie en missiesecretaris Bisdom
Rotterdam en dhr. Ton Nap, voorganger van de ABC gemeente in Delft hebben dit thema ingeleid.

6

Pact tegen Armoede Delft

Delft kent al jaren ‘Het Pact tegen de Armoede’, een actieve bundeling van krachten door de Delftse
gemeente, bedrijven en instellingen. Het RK Stadsdiaconaat is een van de eerste ondertekenaars. Zo’n
pact is nodig want ook in Delft bestaat armoede; bijna 10% van alle Delftse huishoudens heeft een
inkomen op sociaal minimum. Meer dan 10% kan niet lezen of schrijven! Ruim 5% van deze huishoudens heeft geen werk of andere activiteiten buitenshuis. Veel mensen voelen zich dan ook sociaal
geïsoleerd en buitengesloten. In Delft werken wij als Stadsdiaconaat samen binnen het Pact tegen de
Armoede aan het collectief bestrijden van armoede zodat er minder medebewoners aan de kant staan,
minder kinderen in armoede opgroeien, meer mensen die buiten de boot dreigen te vallen hulp krijgen
en meer economisch zelfredzaam zijn, minder Delftenaren met problematische schulden zitten én dat
ze ook beter kunnen lezen, schrijven en rekenen. Eenmaal per twee maanden is er een ontmoeting
waar Jan Lamberts of Anita van Velzen namens RKSD bij aanwezig zijn.

Diaconaal Weekend/vrijwilligersmiddag

Evenals andere jaren werd er ook dit jaar weer door het Stadsdiaconaat in het weekend van 19 en 20
november 2016 een ‘Diaconaal Weekend’ georganiseerd. Drijvende krachten achter dit weekend zijn
Jan Lamberts en Anita van Velzen. In het Diaconaal Weekend wordt in alle zeven geloofsgemeen
schappen van de Ursulaparochie en de parochie van Onze Lieve Vrouw van Sion aandacht gevraagd
voor het diaconale aspect van het kerkelijk werk. Tijdens de vieringen van het weekend is de opbrengst
van de collecte bestemd voor de beide Parochiële Caritas Instellingen (PCI). Voor en na de weekend
diensten worden bij de ingang van de kerken in het kader van de jaarlijkse conservenactie conserven
(en andere houdbare levensmiddelen) ingezameld voor de ‘wintervoorraad’ van de Voedselbank.
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Op zaterdag 19 november werden alle diaconale vrijwilligers die actief zijn in de vier geloofsgemeen
schappen van de Ursula parochie, in de drie geloofsgemeenschappen van de parochie van OnzeLieve-Vrouw van Sion en alle vrijwilligers die actief zijn bij het R.K. Stadsdiaconaat Delft e.o. weer door
het Stadsdiaconaat uitgenodigd voor een vrijwilligersmiddag in de Jessehof. Na een korte, bezinnende
gebedsviering was er een korte inleiding op het thema ‘Gerechtigheid of Caritas? Vervolgens het ging
men aan de hand van een aantal heel concrete casussen hierover in kleine groepjes uitgebreid met
elkaar in gesprek. Dit leverde een levendige discussie op. De middag werd afgerond met een borrel en
de traditionele stamppotmaaltijd.

Jaarverslag 2016

7

Interkerkelijk Diaconaal Centrum ‘De Jessehof’

RKSD heeft aan de wieg gestaan van de Jessehof. Nog steeds is er vanuit het Stadsdiaconaat een grote
betrokkenheid bij de Jessehof. Anita van Velzen is naast bestuurslid van het Stadsdiaconaat ook parttime gesalarieerd coördinator van de Jessehof. Sinds oktober van 2016 is diaken Jan Lamberts wegens
ziekte van de huidige voorzitter opnieuw als voorzitter van de Jessehof actief, maar dan wel ad interim.
De Jessehof is sinds zijn opening in 2012 uitgegroeid tot een voor velen belangrijke plek van ontmoe-
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ting en intermenselijk contact. Uit de gemiddelde
aanloop van zo´n 40-50 mensen per dagdeel dat
de Jessehof open is, blijkt dat er grote behoefte
is aan de plek die de Jessehof biedt. Mensen
hebben een plek waar ze naartoe kunnen, ze
ontmoeten anderen, er worden nieuwe contacten
gelegd en er ontstaan vriendschappen. Isolement
wordt doorbroken en er ontstaan nieuwe mogelijkheden. Zorgelijk is dat de problemen van gasten groter worden en de problematiek waar velen
mee te maken hebben, ernstiger wordt.
Het team van de Jessehof draaide in 2016 met
een team van ca. 35 vrijwilligers. Elke maand
wordt er op de derde vrijdag rond het middaguur een oecumenische viering gehouden waarbij een van
de betrokken pastores voorgaat. Een kleine werkgroep van gasten en vrijwilligers bereid de vieringen
voor. Na de viering is er een eenvoudige lunch. Veel gasten van de Jessehof maken actief gebruik van
het aanbod van het stadsdiaconaat: ze komen naar de maaltijdvieringen, gaan mee met uitstapjes van
de Vakantiebank, vragen spullen aan bij de Non-Foodbank etc.

8

RKSD in Sociale netwerken in Delft

Delft maakt al geruime tijd veel werk van innovatie en transformatie van het z.g. Sociaal Domein,
o.a. door een uitgebreide uitvoerings- en innovatie agenda. Deze agenda is een uitnodiging aan alle
maatschappelijke partners, vrijwilligers (organisaties), inwoners, ondernemers en natuurlijk de ge
meente Delft zelf, de vele knelpunten in de zorgnetwerken aan te pakken. RKSD doet als vrijwilligers
organisatie in de persoon van bestuurslid Jo Berkhoff reeds geruime tijd hieraan mee.
Delft behoort nog steeds tot de grotere steden in Nederland die tal van problemen kent. Zo is er nog
steeds veel armoede. Het gaat dan vooral om mensen zonder vast betaald werk, alleenstaande ouders
met kinderen, asielzoekers en mensen boven de 65 jaar. Vooral kinderen vormen een grote risicogroep;
een op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Als belangrijkste reden voor armoede
wordt de groeiende schuldenproblematiek genoemd. Een op de vijf mensen heeft een betalingsachterstand en een op drie heeft geen spaargeld (meer). Het is ook dan moeilijk om aan de armoede te
ontsnappen! Een van de oorzaken van armoede is vaak laag geletterdheid. Zo wonen er in Delft 9.000
autochtone, volwassen laaggeletterden. Mensen die moeite hebben met het schrijven van brieven, het
invullen van formulieren of het lezen van de post zoals officiële brieven, rekeningen en aanmaningen.
Er niet bij horen door armoede, laaggeletterdheid, leidt vaak tot sociale uitsluiting en dus tot eenzaamheid. Zowel onder bewoners van de zgn. ‘moeilijke’ wijken in Delft maar vooral ook onder ouderen is
veel sprake van eenzaamheid. Mensen vinden het moeilijk om uit een geïsoleerde situatie te breken.
In Delft zijn tal van organisaties actief om aan de vele problemen te werken. Via een complex sociaal
netwerk worden de bewoners en vrijwilligers (organisaties) door coaching en advies ondersteunt, via
bijvoorbeeld wijkinitiatieven en sociale activiteiten. Dit netwerk moest eenvoudiger. Men tracht het
netwerk nu zo te organiseren dat dit één loket heeft als eerste contactpunt voor alle bewoners met een
zorgvraag. Delft werkt daarom nu volgens het principe ‘Leren en Ontwikkelen’, om te komen tot een
vraaggerichte werkwijze, gebaseerd op één gezin, één plan, één regisseur en één budget.
Daarbij wordt het lerende karakter binnen de Delftse organisaties (als onze RKSD) benoemd als:
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•

Het sociaal toegankelijk maken van de lokale samenleving voor onze kwetsbare mensen met hun
beperkingen, door met hen en werkgevers, winkeliers, sociale dienst, verenigingen en buurten afspraken te maken over participatiemogelijkheden;

•

Het kiezen voor een werkwijze van preventie en presentie, waardoor ondersteuning van oud én
jong niet pas mogelijk wordt als het kwaad al is geschied;

•

Het opzetten van voldoende plekken waar burgers elkaar kunnen ontmoeten en waar eigen verantwoordelijkheid, talenten en de kracht van het sociaal netwerk samenkomen;

•

Het investeren in zichtbare professionals in de wijk met voldoende tijd om problemen te signaleren
en aan te pakken.

Jaarverslag 2016
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Financiële verantwoording

Staat van Baten en lasten

hoofdstuk

Baten (in euro's)

Balans
(na resultaatverdeling)
31-12-2016

Activa (in euro's)

Vaste Activa
Materiële vaste activa

4.485

31-12-2015

29.059

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

17.974
121.442

26.100
132.940

TOTAAL

143.901

188.099

Passiva (in euro's)

31-12-2016

31-12-2015

82.987
45.972
128.959

Kortlopende schulden
Kortlopende verplichtingen
Toezeggingen nieuwe jaar

4.230
10.712

TOTAAL

143.901

96.886
22.000
48.714
167.600

2.075
18.424

188.099

*) In het verantwoordingsjaar hebben diverse sponsoren toegezegd één of meerdere projecten te financieren voor het jaar 2016 of later. Het treft de volgende bedragen:
ANBI verplichting 2017 en 2018

€ 2.000,=

Kerkelijke Stichting Stalpaert van der Wiele:
Huurpenningen Non-Foodbank 2017
Totaal aan toezeggingen

€ 8.712,=
€ 10.712,=

5.520
-

20.168
70

Baten eigen organisatie

5.520

20.238

6.260
2.000
2.503
16.671
22.381
222
-

12.000
29.006
21.817
380
11.429
-

50.037

74.632

55.557

94.870

Werkvelden
Maaltijdvieringen
Maandelijkse vieringen
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen
Lourdesreis
Baten werkvelden

Lasten (in euro's)

2015

6.937
34.482

8.849
-

Lasten eigen organisatie

41.419

8.849

3.221
1.618
2.075
3.977
17.527
16.767
1.866
5.598
130
-

2.404
2.128
1.921
3.715
23.979
14.998
2.126
11.429
369
-

Werkvelden
Maaltijdvieringen
Maandelijkse vieringen
Paasviering
Barbecue
Kerstviering
Non Food-bank
Vakantiebank
M25
Gehandicapten
Bus
Vrienden van Jeroen
Lourdesreis

Totaal Lasten
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2016

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Bijzondere lasten

Lasten werkvelden
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2015

Eigen organisatie
Secretariaat en Bestuur
Bijzondere baten

Totaal Baten

Reserves (eigen vermogen)
Algemene reserve (vrij besteedbaar)
Bestemmingsreserve bus
Bestemmingsfondsen (door derden bepaald)

2016

www.rksd.nl

52.779
94.198

63.069
71.918
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2016
Algemeen
Oprichting en statuten
De Stichting is opgericht op 30 maart 2005. De statutaire vestigingsplaats is Delft. Het kantoor van de
stichting is gevestigd op de Burgwal 20, 2611 GJ te Delft.
Activiteiten
De Stichting heeft ten doel de diaconale activiteiten van de gezamenlijke rooms katholieke kerken aan
te sturen, hen te motiveren in hun diaconale opdracht en zoveel mogelijk samenwerkingen met andere
kerkgenootschappen binnen de gemeente Delft te bevorderen, Daarnaast werkt de stichting vanuit het
maatschappelijk middenveld van Delft daar, waar de gemeente Delft dit niet tot haar kerntaak rekent.
Zij ondersteunt groepen en projecten, die zowel binnenkerkelijk als buitenkerkelijk actief zijn, zo nodig
ook met een financiële bijdrage.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Algemeen
Het doel van deze jaarrekening is het verschaffen van inzicht in de inkomsten en bestedingen evenals
in de financiële positie van de Stichting RK Stadsdiaconaat Delft en omstreken.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van afschrijvingen,
bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
Bestemmingsreserve
De beperkte bestemmingsmogelijkheid van de bestemmingsreserve is door het bestuur bepaald. Er is
geen sprake van een verplichting. Het bestuur kan de beperking zelf opheffen.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds betreft middelen die zijn verkregen met een door derden aangegeven specifieke
bestemming.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden voor nominale waarde opgenomen. Vooruit ontvangen gelden
ter dekking van kosten in volgende jaren worden opgenomen onder de verplichtingen. De toegezegde
bedragen van sponsoren om te besteden in komende jaren worden opgenomen onder de vorderingen
en onder de verplichtingen.
Grondslagen van resultaatbepaling
Baten uit eigen fondsenwerving en acties van derden
De baten uit eigen fondsenwerving worden verantwoord voor het ontvangen c.q. toegezegde bedrag
zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. Giften van sponsoren en andere giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst, met uitzondering van ontvangsten die kunnen worden toegerekend aan een periode waarin een bepaalde actie heeft plaatsgevonden. Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd op de reële waarde.
Kostentoerekening
Kosten worden toegerekend aan de doelstelling op basis van de volgende maatstaven:
Direct toerekenbare kosten worden direct toegerekend.
Niet direct toerekenbare kosten worden verdeeld op basis van geschatte tijdsbesteding aan activiteiten.
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