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JAARVERSLAG 





Met dank aan
Ook in 2021 hebben we volop mogen genieten van
de belangstelling voor en betrokkenheid bij ons
werk in en vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Daarbij zijn we heel veel dank verschuldigd aan de
grote groep enthousiaste en trouwe vrijwilligers
die op allerlei manieren het werk van De Bakkerij
mogelijk maakt.
Maar ook aan alle partnerorganisa�es die in en
rond De Bakkerij bereid zijn om via overleg online,
op anderhalve meter aan de koffietafel, in de
wandelgangen of het deurgat van een werkkamer
mee te denken over crea�eve oplossingen.

Daarnaast zijn er al die mensen die ons werk ook
financieel steunen door hun bijdrage in de collecte,
via persoonlijke gi�en, schenkingen en sponsorac-
�es voor allerlei ac�viteiten.
De mensen die zo a�ent zijn om gehoor te geven
aan onze oproepen voor inzamelingen van (baby-)
kleding voor S�ch�ng Babyspullen, dassen, mutsen
en verzorgingsproducten voor dak- en thuislozen,
en voedingsmiddelen voor de Voedselbank.

De diaconieën en caritasinstellingen van kerken in
de wijde omtrek die ons werk financieel steunen
en - waar nodig - bij specifieke hulpvragen al�jd
bereid zijn bij te springen.
Alle scholen, organisa�es en instellingen die ons
werk een warm hart toedragen, ac�es ondersteu-
nen en mensen die in problemen dreigen te komen
naar ons doorverwijzen.

En tenslo�e ook dank aan de fondsen en instel-
lingen die een belangrijk deel van onze projecten
en ac�viteiten jaarlijks ondersteunen:

Het Jaarverslag 2021 van De Bakkerij
is een uitgave van:

Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44b
2312 HG Leiden

T: 071 - 51 44 965
E: info@debakkerijleiden.nl
W: www.debakkerijleiden.nl

Redac�e:
Tamara Breton, Paula van Kalmthout
en Ton Snepvangers

Beeldmateriaal:
Melle van der Wildt, Leonie van der Helm,
Paula van Kalmthout, Henrië�e van den
Broek, Han de Bruin en Ton Snepvangers

Vormgeving:
Ton Snepvangers

Leiden, maart 2022



Ter inleiding
Ondanks alle goede vooruitzichten aan het begin
van 2021 met het uitrollen van het vaccina�e-
programma, hield de coronapandemie ons land
ook het afgelopen jaar volledig in de houdgreep.

Het voorjaar bracht een volledige lockdown en
slui�ng van onderwijsinstellingen, met als kers op
de taart ook nog eens de instelling van een avond-
klok.

Toen eind september de versoepelingen iets te
enthousiast werden ingevoerd, leidde dat in
november met de opkomst van de omikronvariant
weer tot een nieuwe a�ondiging van een avond-
lockdown en een vervroegde kerstvakan�e in het
onderwijs.

Het werd ook voor De Bakkerij weer een
jaar van opstarten en a�lazen, van zoeken

en improviseren. Soms wat frustrerend, want
een oefening in geduld kan soms nu�g zijn en
aanleiding geven tot broodnodige reflec�e, maar
2021 droeg meer het karakter van een motor die
zijn best doet op gang te komen, maar het tel-

kens weer op het allerlaatste moment net niet
redt.

Dat wordt dan vast een kort jaarverslag, zult u
misschien denken, maar dat is niet het geval.
De hulpverlening ging uiteraard gewoon door.
Kwetsbare groepen worden niet minder kwetsbaar
in �jden van een pandemie, integendeel.

Dus ondanks alle obstakels en tegenslagen is er
heel wat werk verzet en zijn er bovendien belang-
rijke stappen gezet in de vernieuwing van het team
en bestuur van De Bakkerij.

En ook 2021 had, ondanks alle mineurklanken,
toch ook heel wat mooie verrassingen in pe�o.
Zo zijn er bijvoorbeeld belangrijke vorderingen
gemaakt in het lokale beleid ten aanzien van de
ongedocumenteerden in onze stad, waar we u
graag van op de hoogte brengen.

Ach, leest en kijkt u zelf maar...

Ton Snepvangers
Coördinator Diaconaal Centrum De Bakkerij

Leiden, 2 maart 2022
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kinderen die opgroeien in
een achterstandssitua�e,
beleven de (zeil)week van
hun leven bij de Wijde Aa
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mensen bezoeken De
Bakkerij in vijf slots corona-
style �jdens de Open Monu-
mentendag in september

Leidse frac�es stemmen half novem-
ber voor een humaner opvangbeleid
voor ongedocumenteerden en een
bijpassende financiering voor 3 jaar

Paasbroden besteld door
mensen die De Bakkerij een
warm hart toedragen

verzoeken voor vergoeding
van reiskosten, beltegoed,
sokken en ondergoed
worden gehonoreerd

huishoudens ontvangen
zomerbonnen voor wat
extra boodschappen

dak- en thuislozen en ongedo-
cumenteerden krijgen een
take-away maal�jd en goodie-
bag rond de kerstdagen 2021

gasten vinden �jdelijk
onderdak in ons
opvanghuis “Imani”

mensen verzamelen zich voor
de Vredesontmoe�ng op de
Hooglandse Kerkgracht

ongedocumenteerde mensen
met acute gebitsproblemen
kunnen naar de tandarts

boodschappenkaarten van
€15 worden door het Rode
Kruis beschikbaar gesteld
voor ongedocumenteerden

huizen gevonden
om 20 ongedo-
cumenteerden
onderdak te
bieden; nog wel
vier te gaan

uitstapjes en contacten
met ouderen van
Oma gaat op Stap

ongedocumenteerden
krijgen steun van het

Comité Opvang
Ongedocumenteerden

Leiden: COOL

huishoudens of
personen krijgen

Individuele Hulp in de
vorm van onderdak,
voedsel, kleding,
tandartshulp of

andere medische zorg,
vergoeding van

reiskosten of hulp bij
juridische vragen

jongeren ac�ef voor
M25 Leiden Regio

ouderen van Oma gaat op
Stap worden voor de
zomer verrast met Oma’s
Cookiebag

kinderen van het AZC
Katwijk beleven een heerlijk
Herfs�eest met M25 met
een springkussen, spelletjes
en knutselwerk

ongedocumenteerden
laten zich vaccineren in de
prikloca�e van De Bakkerij
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en aanstellingen. Hij stond al�jd klaar om te helpen
bij verschillende ac�viteiten, het jaarlijkse kerst-
diner in de Marekerk, chaufferen, spullen brengen
naar werkgroep de Ruyter en met M25 pannenkoe-
ken bakken en uitdelen bij De Binnenvest.

• Jody Sluijter was na zijn pensioen 14 jaar als maat-
schappelijk werker ac�ef in vrijwillige dienst van De
Bakkerij. Zijn brede kennis op het terrein van de
sociale wetgeving, ruime ervaring in de begeleiding
van psychisch kwetsbare mensen en de contacten in
het maatschappelijk middenveld die hij meenam
vanuit zijn werk bij Endegeest kwamen goed van
pas.

• Inge Feiken begon 7 jaar geleden als bestuurs-
secretaris bij De Bakkerij. Als een frisse bries van
crea�viteit, energie en enthousiasme kwam ze al�jd
met de bakfiets van haar cateringbedrijf ‘A la Inge’
langs bij De Bakkerij. Ze hee� genoten van die �jd,
maar diep in haar hart was Inge toch al�jd al meer
een doener dan bestuurder, dus na zeven jaar legde
ze haar func�e neer omdat andere, meer urgente
zaken haar aandacht opeisten.

Stuk voor stuk gouden krachten voor het werk van ons
diaconaal centrum en een fikse aderla�ng in know-how,
enthousiasme en betrokkenheid.

Een nieuwe lich�ng

Gelukkig hebben zich inmiddels ook weer nieuwe talen-
ten gemeld om het stokje over te nemen. Agnes Glastra
meldde zich in het najaar van 2020 al als onze nieuwe
penningmeester en sinds begin 2022 is het dagelijks
bestuur van De Bakkerij, met het aantreden van drie
aanvullende bestuursleden weer op volle sterkte: Lex
Dekkers (vice-voorzi�er), Evelien Remijn (secretaris) en
Cecile Werner (Communica�e en Fondsenwerving).

In de zomer van 2020 kondigde Ton Snepvangers al aan
dat hij medio 2022 met pensioen zou gaan en zijn taken
als coördinator, rooms-katholiek diaconaal werker en
fondsenwerver van De Bakkerij graag �jdig wilde over-
dragen.

Begin oktober 2021 meldden we vol trots de komst van
een nieuwe fondsenwerver. Maar onlangs is aan die
samenwerking helaas een eind gekomen, zodat we weer
op zoek zijn naar een passende vervanging voor die
taak.

Half oktober 2021 werd de vacature uitgezet voor de
nieuwe teamleider/coördinator van De Bakkerij. En na
een voortvarende wervingscampagne en sollicita�e-
ronde hadden we half december al wi�e rook.

Ds. Judith van den Berg-Meelis zal met ingang van 1 mei
2022 zich vertrouwd maken met de leidinggevende
taken van De Bakkerij om met ingang van 1 juli 2022 het
stokje defini�ef van haar voorganger over te nemen.

Ondertussen staat ook de komst van een nieuwe rooms-
katholiek diaconaal werker, die zich, naar wij hopen, dit
voorjaar nog zal aansluiten bij het team van De Bakkerij,
niets in de weg. In het najaar van 2021 gaf de bisschop
van Ro�erdam al groen licht voor het uitschrijven van
een vacature voor deze taak.

Wat het jaar 2021 nog meer voor ons in pe�o had, leest
u themagewijs op de volgende pagina’s van dit verslag.

Het nieuwe tij
Het was begin september 2021 en corona leek defini�ef
op de terugtocht. Vijf dagen later zou premier Ru�e de
defini�eve versoepelingen aankondigen na een periode
van ongekende beperkingen in onze samenleving. De
lucht klaarde op en we zochten met zijn allen de ruimte
op.

Een van onze gasten �jdens de boo�ocht voor dak- en
thuislozen tuurt op de voorpagina van dit verslag vanaf
het bovendek van de rondvaartboot ontspannen uit
over het wijdse landschap om hem heen.
Aan de linkerzijde is nog een heel klein corona-s�ckertje
zichtbaar als een s�lle getuige van de anderhalvemeter-
samenleving die we achter ons zouden laten.

Maar het �j keerde en voor we het wisten meldde zich
alweer een volgende besme�ngsgolf met nieuwe
beperkingen en een volgende lockdown van de samen-
leving.

Las�g kan ook

Tijdens de coronaperiode was het ook voor De Bakkerij
op diverse terreinen las�g opereren. Groepsac�viteiten
moesten regelma�g worden geannuleerd, fysiek overleg
in het deurgat van het kantoor van een partnerorgani-
sa�e in ons gebouw kwam bijna volledig tot s�lstand en
ook een aantal van onze eigen medewerkers waren
regelma�g onderweg naar een teststraat, thuis in qua-
rantaine en kregen uiteindelijk ook zelf corona.

Maar met wat improvisa�etalent en het �jdig leggen
van wat noodverbandjes bleef De Bakkerij toch het hele
jaar bereikbaar voor mensen met de meest uiteenlopen-
de hulpvragen en boekten ook de lopende projecten
nog bewonderenswaardige resultaten.

Ondertussen konden we op 1 april 2021 ook nog twee
nieuwe organisa�es in ons centrum welkom heten:

• De landelijke vereniging SchuldHulpMaatje, die haar
leden faciliteert en met raad en daad bijstaat bij het
ondersteunen van mensen met schulden dankzij de
inzet van geschoolde vrijwilligers.

• S�ch�ng Voor Elkaar Leiden e.o. Een christelijke
vrijwilligersorganisa�e die in de Leidse regio onder
meer programma’s organiseert als SchuldHulp-
Maatjeals, JobHulpMaatje en Hulp in Prak�jk (Hip
Helpt).

Veranderingen in de organisa�e

2021 was ook het jaar waarin we afscheid namen van
mensen die zich op sleutelposi�es jarenlang met hart en
ziel hebben ingezet voor De Bakkerij:

• Wim Nieboer was 22 jaar penningmeester van de
Diaconie Protestantse gemeente Leiden. Wim stond
al die jaren als een door de wol geverfde accoun-
tant voor een helder en gezond financieel beleid.
Hij was ook heel betrokken bij de diaconale ac�vi-
teiten van De Bakkerij in Roemenië en bereidde de
weg voor de eigen postzegel van De Bakkerij.

• Henk Vis hield zich ruim 15 jaar bezig met allerlei
zaken in De Bakkerij: beheer, bouwkundige klussen,
onderhoud, inventaris, contracten, verzekeringen
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Individuele Hulp
Een van de kernac�viteiten van De Bakkerij is het bieden
van concrete hulp en ondersteuning aan kwetsbare
groepen, waarbij de nadruk met name ligt op dak- en
thuislozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden, ‘zorg-
mijders’ en mensen die op of onder de armoedegrens
leven.

Deze kwetsbare groepen worden in �jden van een pan-
demie vaak nog extra geraakt door dreigend isolement
en een zwakkere gezondheid.

Gewoon niet normaal

Dat is de ongezouten �tel van het Jaarverslag 2021 van
de Individuele Hulp van De Bakkerij. Het afgelopen jaar
was gewoon niet normaal. De hulpvragen waren indrin-
gender, het isolement vaak schrijnender, het onbegrip
groter, de toleran�e kleiner.

De Bakkerij werd opgetuigd als �jdelijke prikloca�e, de
vraag om Zomerbonnen die wat verlich�ng bieden aan
mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen
knopen, was ongekend hoog en de mogelijkheden om
ongedocumenteerden onderdak te bieden raakten
gaandeweg uitgeput. Maar er gloorde ook licht aan de
horizon… Daar leest u in het vervolg van dit verslag
meer over.

U vindt het uitgebreide Jaarverslag 2021 van de Indivi-
duele Hulp op onze website: www.debakkerijleiden.nl.

De cijfers op een rijtje

Tussen 1 januari en 31 december 2021 meldden zich in
totaal 92 cliënten met 259 hulpvragen bij De Bakkerij.

Dat resulteerde in 425 contactmomenten variërend van
korte tot lange gesprekken, overleg met andere
betrokken hulpverleners, mailcontacten, telefonische
gesprekken en appjes.

De hulpvragen zijn globaal als volgt onder te verdelen,
hoewel hulpvragen - met uitzondering van de spoed-
eisende tandheelkundige problemen - in de prak�jk
vaak complex en meerduidig zijn:

• 21 verzoeken om spoedeisende tandartshulp;
• 26 juridische vragen;
• 40 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank;
• 74 vragen over huisves�ng;
• 98 overige vragen over vergoeding reiskosten,

kapper, beltegoed, sokken en ondergoed;
• 7 bewoners uit 6 verschillende landen in ons huis

voor noodopvang Makaazi ya Imani.

Deze aanvragen leiden regelma�g tot een brede waaier
aan verzoeken, contacten, adviezen en doorverwijzin-
gen. Het afgelopen jaar is, mede door en dankzij alle
coronabeperkingen, extra ingezet op het verstevigen van
het netwerk voor individuele hulpverlening: contacten
zijn aangehaald en nieuwe verbindingen gemaakt.

Landelijk hee� De Bakkerij zich het afgelopen jaar
aangesloten bij het Pla�orm Migranten Zonder Verblijfs-
vergunning, het NOO (Noodopvang Ongedocumenteer-
den Leiden) en deWerkgroep Vluchtelingen.
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Marekerk
woensdag 22 december 2021:

Het kerstdiner voor dak- en
thuislozen in coronastyle
werd een take-away chinese
maal�jd met een goodiebag
en een keur aan verzorgings-
producten, dassen en mutsen
waar de gasten uit konden
kiezen.
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We spreken in Nederland over:

Absolute armoede als mensen leven onder de lage-
inkomensgrens en bv. niet beschikken over (gezond)
voedsel, huisves�ng, toegang tot gezondheidszorg (bv.
een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om
verder te leren na de verplichte schoolperiode. In 2020
lag de grens voor een alleenstaande op € 1.100 per
maand, voor een samenwonend (echt)paar was dat
€ 1.550.

Rela�eve armoede verwijst naar de levensomstan-
digheden van een individu of groep in verhouding met
zijn/haar omgeving.

Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen
doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er
geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor
schoolac�viteiten of een uitstapje van de bejaarden-
vereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet.

Armoede niet al�jd zichtbaar

Er is veel ‘s�lle’ armoede: het is vaak niet zichtbaar dat
mensen hun huur niet meer kunnen betalen of kinderen
zonder ontbijt de deur uit moeten. Het sociale vangnet
in Nederland wordt steeds kleiner. Door voortdurende
bezuinigingen worden voorzieningen als maatschappe-
lijk werk en jeugdzorg steeds minder toegankelijk.
Nog steeds lee� een grote groep mensen langdurig in
armoede. We spreken van langdurige armoede als er
sprake is van een armoedesitua�e die ten minste vier
jaar achtereen voortduurt. Van de huishoudens met een
laag inkomen moesten er 221.000 al ten minste vier
jaar achtereen van een laag inkomen rondkomen.

Armoede
De Na�onale ombudsman signaleerde in 2021 dat onge-
veer 1 miljoen burgers in Nederland moesten rondko-
men van een inkomen op of iets boven het sociaal mini-
mum. De meesten leven in (langdurige) armoede en
slagen er niet (meer) in om hun hoofd financieel boven
water te houden.

Het ging niet alleen om mensen met een uitkering maar
bijvoorbeeld ook om werkenden en zzp-ers met een
laag inkomen. Al jaren ziet een groot deel van deze
groep hun feitelijk besteedbaar inkomen dalen; zij
kunnen niet of nauwelijks rondkomen.

Door de coronacrisis dreigt deze groep financieel
kwetsbaren groter te worden met name door jongeren,
flexwerkers en zzp'ers. De coronacrisis kan voor sommi-
gen net dat laatste zetje betekenen waardoor zij voor
jaren financieel aan de grond zullen zi�en.

Juist deze financieel kwetsbare groepen burgers krijgen
te maken met de meest complexe regelingen. Niet zel-
den raken zij verstrikt in de spelregels en verplich�ngen
die voor deze regelingen gelden. De toeslagenaffaire
hee� daar de desastreuze gevolgen van laten zien.

Vormen van armoede

De Verenigde Na�es omschrijven armoede als “het niet
kunnen voorzien in eerste levensbehoe�en”.
Veel onderzoeken tonen aan dat in een rijk land als
Nederland steeds meer mensen door langdurige armoe-
de getroffen worden.
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Maal�jden

Ons jongerenprojectM25 Leiden verzorgt met enige
regelmaat, in overleg met Jonneke Steenvoorden en
Annemiek Dolle, maal�jden op de woensdagavond voor
zo’n 30 dak- en thuislozen bij het Stadsbouwhuis aan de
Langegracht.

Ac�viteiten voor kinderen

Ook afgelopen zomer konden er weer 11 kinderen en
jongeren, uit gezinnen met een smalle beurs, op
zeilvakan�e gaan bij Zeilcentrum “de Wijde Aa”.
Dit ini�a�ef is vier jaar geleden ontstaan in samenwer-
king met Diaconaal Centrum De Bakkerij en financieel
mogelijk gemaakt door Kansfonds. En wat hebben ze
allemaal weer genoten!

Jaarlijks organiseertM25 Leiden ook een uitgaansdag
voor kinderen uit een achterstandssitua�e. Dit jaar ging
er op zaterdag 18 september 2021 weer een hele groep
kinderen een dagje naar het Klimpark Vlietland. Een
geweldige dag waar zowel de kinderen als de jongeren
vanM25 Leiden ontze�end veel plezier aan beleven.

Zo probeert ook De Bakkerij op allerlei manieren huis-
houdens in financieel las�ge �jden op diverse manieren
wat extra te ondersteunen.

Wat doet De Bakkerij?

Naast de reguliere Individuele Hulp waarin we mensen
concrete hulp bieden in de vorm van onderdak, voeding,
kleding, medische zorg en juridische ondersteuning,
spant De Bakkerij zich ook op andere manieren in om
mensen in las�ge financiële omstandigheden te onder-
steunen:

Zomerbonnenac�e

Zomerbonnen worden, zoals u weet, verstrekt aan
huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden
moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Het betre� gezinnen die op of onder de armoedegrens
leven en door erkende hulpverlenende organisa�es
worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één
boodschappenbon van €10 en voor ieder gezinslid komt
er vervolgens nog een bon bij.

In juni 2021 hee� De Bakkerij samen met S�ch�ng
Urgente Noden Leiden voor een bedrag van € 48.300
aan Zomerbonnen uitgereikt aan 43 organisa�es en
instellingen in de regio Leiden ten bate van 1431
huishoudens die financieel in zwaar weer verkeren.
De huishoudens bestonden dit keer uit 656 alleenstaan-
den, 94 huishoudens bestaande uit twee of meer
volwassenen, 343 alleenstaanden met kind(-eren) en
338 gezinnen met kind(-eren). In totaal zijn met deze
ac�e 4.830 boodschappenbonnen ter waarde van € 10
uitgereikt. Dat is ruim 180 bonnen meer dan in 2020.

Inzamelingsac�es

Al jaren is De Bakkerij inzamelpunt voor de Voedselbank
Leiden e.o. en de S�ch�ng Babyspullen. Daarnaast
worden er met enige regelmaat aanvullende inzame-
lingsac�es gehouden, zoals dit jaar bijvoorbeeld in
samenwerking met de Joppenszschool voor de “bub-
bels” (verzorgingsproducten) die onze gasten bij het
alterna�eve kerstdiner konden uitzoeken.

Uitgi�epunt

In 2021 werden wij op verzoek van het Armoedefonds
voor mensen met een minimuminkomen ook uitgi�e-
punt van gra�s corona-zel�esten en menstrua�epro-
ducten.

- 12 -



Zaterdag
18 september 2021:

Een jongere van
M25 Leiden helpt
een van de kinderen
op het Klimeiland
Vlietland.
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Woensdag
22 december 2021:

Projectmedewerker
Tamara Breton bij het

uitreiken van de
kerstmaal�jden en
goodiebags aan

ongedocumenteerden
in De Bakkerij.
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Medio december 2021 werd een tweede woning betrok-
ken aan de Hoge Rijndijk. Deze woning hee� de naam
Lethemba die ook uit het Zulu en Xhosa komt en ‘hoop’
betekent.

De woningen zijn met de hulp van onze conciërge,
COOL-leden, de woonbegeleider en bewoners opge-
ruimd en opgeknapt. Er zijn leefregels en afspraken.
Woonbegeleider Paula van Kalmthout gaat regelma�g
bij de woningen langs om te kijken hoe het gaat.
Het gaat dan vooral om prak�sche zaken als het schoon-
maakrooster, zijn er nog spullen nodig, maar ook vaak
wordt een luisterend oor geboden.

Sommigen zijn hier al 15 jaar en nog al�jd bezig met de
procedure. Dat is zwaar. Voortdurend leven tussen hoop
en wanhoop. Voortdurend het gevoel hebben er niet te
mogen zijn, opgepakt kunnen worden omdat je geen ID-
bewijs hebt, onverzekerd rondlopen en niet erkend
worden door Nederland. Het is echt moeilijk voor hen.

We zijn overigens nog steeds op zoek naar vier aanvul-
lende woningen, want Lethemba blij� maar een beperk-
te periode beschikbaar en we hopen nog steeds zo snel
mogelijk al onze mensen een veilig onderdak te kunnen
bieden.

Ongedocumenteerden
In mei 2020, hee� de gemeente de Bed, Bad en Brood in
Leiden gesloten waardoor per direct 22 mannen, mid-
denin corona�jd, op straat kwamen te staan en nergens
anders terecht konden. Later in het jaar is ook STUV
(S�ch�ng Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) opgeheven,
de organisa�e die jarenlang de huisves�ng en begelei-
ding van de ongedocumenteerden in Leiden verzorgde .

Diaconaal Centrum De Bakkerij hee� toen in korte �jd in
samenwerking met partnerorganisa�es het ac�ecomité
COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden) en
het noodfonds LOF (Leids Ongedocumenteerden Fonds)
opgericht. Om hulp te bieden aan en alterna�eve
plekken te zoeken voor deze mensen.

Een aantal van hen was in staat om binnen hun eigen
netwerk of via malafide huisjesmelkers onderdak te
vinden. In sommige gevallen ontvangen zij hiervoor een
financiële tegemoetkoming vanuit LOF. Maar dit blijkt
niet al�jd een ideale situa�e.

Twee opvanghuizen

We zijn dan ook verheugd dat het, ondanks de grote
woningnood, ook gelukt is om tenminste 2 woningen te
betrekken en een negental mensen fatsoenlijk te kun-
nen huisvesten.

Sinds begin 2021 huurt De Bakkerij een woning in de
Hoge Mors. De woning hee� de naam Ubuntu en is
speciaal bedoeld voor deze groep mensen zonder
verblijfspapieren. Ubuntu betekent ‘ik ben omdat wij
zijn’. Het is een Zulu en Xhosa woord. Nelson Mandela
legde de betekenis van het woord uit als: wij zijn slechts
mens door de zorg en liefde voor elkaar.

Conciërge Robert-Jan Rijsdijk
bij het opknappen van
Ubuntu in maart 2021.
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De Bakkerij als prikloca�e

Op 30 juni kregen ongedocumenteerden de gelegenheid
om zich in De Bakkerij te laten vaccineren tegen corona
met het Janssen-vaccin.

Op 23 juni was er een uitgebreide informa�ebijeen-
komst door de GGD. Met voorlich�ngsmateriaal in ver-
schillende talen werden de mensen aan de Oude Rijn
uitgenodigd en geïnformeerd.

Een week later, op 30 juni stonden twee medewerkers
van de GGD klaar om te prikken, drie BHV’ers van het
Rode Kruis om mensen op te vangen als zij klachten
kregen na de prik en was De Bakkerij omgetoverd in een
veilige prikloca�e.

In totaal hebben 35 mensen zich laten vaccineren met
het Janssen-vaccin. Daarvan zijn er 22 geregistreerd bij
de GGD, en zijn er 13 anoniem gegaan.

Vaccina�ebewijs

Een vaccina�ebeijs in de vorm van een QR-code werd
verplicht om gebruik te kunnen maken van diverse
voorzieningen of toegang te krijgen tot verschillende
loca�es als sportscholen en cafés. Maar hoe kom je aan
een QR-code?

Met een burgerservicenummer (BSN) kan dit misschien
vrij eenvoudig worden aangevraagd, zonder BSN (waar
het onze doelgroep als ongedocumenteerden nou juist
aan ontbreekt) is het onmogelijk.
Een domper!

Door de publiciteit op te zoeken en druk vanuit COOL
willen we daar verandering in brengen, want in andere
gemeentes en bij de verschillende AZC’s kan het wel,
waarom niet via de GGD Leiden?

Ondersteuning in De Bakkerij

Tijdens een tweewekelijks spreekuur werden er in De
Bakkerij boodschappenkaarten van het Rode Kruis
uitgedeeld en ondersteuning geboden in de vorm van
huurbijdragen, beltegoeden, reiskosten of kosten voor
fietsrepara�es.

Het benodigde geld voor deze hulpverlening werd gro-
tendeels ontleend aan het Leids Ongedocumenteerden
Fonds (LOF) dat eind mei in het leven werd geroepen
naar aanleiding van de abrupte slui�ng van de Bed-Bad-
Brood-voorziening in onze stad.
Dankzij talloze par�culiere bijdragen en diverse corona-
hulpfondsen groeide LOF in 2021 uit tot een goed
gevulde noodvoorziening met zo’n € 113.500 in kas,
waarvan inmiddels zo’n € 57.000 is uitgegeven

Een drietal oud-huisartsen verzorgde eens in de veer-
�en dagen op woensdag een vast medisch spreekuur in
De Bakkerij vanuit de s�ch�ng Gezondheidszorg Illega-
len Leiden (GIL).

Juridische ondersteuning wordt verzorgd door het
Steunpunt Ongedocumenteerden Leiden, gefinancierd
door de gemeente waarbij alle juridische dossiers
nogmaals worden doorgespit om te kijken of het toch
mogelijk is na vele jaren een verblijfsvergunning te
krijgen of dat terugkeer naar land van herkomst
uiteindelijk toch de enige op�e is.
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Woensdag 30 juni 2021:

Woonbegeleider
Paula van Kalmthout

in gesprek op
prikloca�e De Bakkerij.
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Meer geld voor opvang en begeleiding

Het voorstel dat de raad aan hee� genomen, voorziet
ook in de bekos�ging van de opvang. Er is al 115.000
euro per jaar beschikbaar voor een loke�unc�e en wat
ambulante hulp. Dat geld werd vorig jaar beschikbaar
gesteld en kwam toen in plaats van de opgeheven
Bed-Bad-Brood-opvang aan het Maansteenpad. De raad
doet daar nu een ton per jaar bovenop.

Op 1 mei 2020 is de Bed-Bad-Brood-voorziening
dicht gegaan. GroenLinks en D66 steunden dat des-
�jds, maar hadden er wel de nodige aarzelingen bij
en hielden daarom een vinger aan de pols.
De ChristenUnie en SP vonden de slui�ng van de
Bed-Bad-Brood-voorziening vanaf het begin al
een onverstandig idee.

Waarvoor dank!

Uiteraard zijn we heel blij met die broodnodige steun
aan onze doelgroep vanuit de gemeenteraad.

Onze hartelijke dank gaat daarnaast uit naar het
Kansfonds, de Leidse Maatschappij van Weldadigheid,
Netwerk DAK, Taxicentrale Eltax, de Herengrachtkerk,
S�ching Carolusgulden, Fonds 1818, S�ch�ng Diaconaal
fonds hulpverlening Ekklesia, Diaconie Leiderdorp,
Christelijk Gereformeerde kerk Leiden, wijlen Kea
Fogelberg en al die par�culiere donateurs die LOF een
warm hart toedragen.

Leiden toch weer Stad van Vluchtelingen

Met alleen de stemmen van CDA en VVD tegen hee� de
Leidse gemeenteraad op woensdag 11 november 2021
met een grote meerderheid van 29 tegen 10 stemmen
ingestemd met een voorstel van D66, GroenLinks, SP,
ChristenUnie, de Par�j Sleutelstad en Leiden Par�cipeert
om de groep Leidse ongedocumenteerden weer op te
gaan vangen.

Een humane oplossing

Volgens het aangenomen amendement op de Leidse
begro�ng kan die hulp bestaan uit opvang, voedsel,
kleding en begeleiding.

“Wat we niet gaan doen is nu een nieuwe opvangloca-
�e openen, zoals de Bed-Bad-Brood-voorziening die in
mei 2020 is gesloten”, licht Gebke van Gaal van
GroenLinks het aangenomen voorstel toe.
“Wat we wel gaan doen is zorgen dat deze groep onge-
documenteerden een stabiele veilige plek en zorg hee�
totdat er wel een humane oplossing is.”

Eerder opperde Van Gaal dat Leiden vier of vijf huizen
beschikbaar zou kunnen stellen waar de illegale vluchte-
lingen een eigen kamer kunnen krijgen.
Bedoelt ze dat nu met opvang? Van Gaal: “Dat kan, maar
die uitvoering laat ik aan de professionals die goed zicht
hebben op wat nodig is.” Ze doelt daarbij op organisa-
�es als het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden
(COOL) en Vluchtelingenwerk Leiden.
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Woensdag 30 juni 2021:

Even wachten in de
Turfzaal na de vaccina�e

in De Bakkerij.
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Donderdag
9 september 2021:

Een van onze gasten
�jdens de boo�ocht
voor dak- en thuislozen
die jaarlijks georganiseerd
wordt door M25 Leiden
Regio en S�ch�ng Straat-
pastoraat Leiden.
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Ac�viteiten vanuit De Bakkerij

In 2021 bleek maar weer eens glashelder dat de impact
van een project als Oma gaat op Stap groter en breder
is dan de ruim 515 contactmomenten dat als getal naar
voren gebracht wordt in het Jaarverslag 2020-2021 van
dit project.

Oma gaat op Stap is niet voor krasse knarren of joggen-
de tach�gjarigen in onze samenleving, maar richt zich
met name op de meest kwetsbare groep ouderen die
ondanks beperkingen proberen nog wat regie over hun
leven te houden, niemand tot last willen zijn, maar echt
niet zonder hulp kunnen.
Door allerlei beperkingen hee� onze doelgroep moeite
om deel te nemen aan het ‘normale’ leven, moeite om
bij te blijven en is emo�oneel geraakt door pijn, onge-
makken en tegenslagen.
Deze groep raakt steeds meer geïsoleerd en sluit zich
niet expres, maar noodgedwongen meer en meer af van
de eigen woonomgeving.

Om dat groeiend isolement te doorbreken is onze
projectmedewerker Paula van Kalmthout samen met
zo’n 30 vrijwilligers voortdurend in de weer om mensen
op te sporen die in onze regio de deur niet meer uit
kunnen en hun sociale netwerk zienderogen zien
a�alven.

De jongeren vanM25 Leiden spannen zich vervolgens in
om via allerlei ac�viteiten mensen te s�muleren weer
nieuwe contacten op te bouwen.

In juni 2021 deden ze dat bijvoorbeeld in de vorm van
de ac�e “Oma’s Cookiebag”. De jongeren vulden kleuri-
ge tasjes voor de ouderen met natuurlijk, om de naam
eer aan te doen, heerlijke zelfgebakken appelmuffins
maar ook een zelfgemaakt puzzelboekje, een hartelijke
zelfgemaakte kaart, een mooi verhaal en een klein
cadeautje. De Cookiebags werden vervolgens door de
vrijwilligers van Oma gaat op Stap naar de ouderen
gebracht die er heel blij mee waren.

Voor gasten van de maatschappelijke opvang en het
Inloophuis Psychiatrie werd in september weer de
tradi�onele boo�ocht georganiseerd, in november een
feestelijke High Tea speciaal voor de dames en in
december het alterna�eve kerstdiner on-the-go in de
Marekerk.

Sociaal isolement
Wanneer iemand weinig tot geen sociale contacten
hee�, spreken we van een sociaal isolement.
Veel mensen denken dat eenzaamheid en een gebrek
aan een sociaal netwerk alleen bij ouderen voorkomen,
maar dat is niet waar.
Je alleen voelen, merken dat je moeilijk op anderen kunt
terugvallen, is onder alle lee�ijdsgroepen een probleem.
Jong of oud, iedereen kan dat gevoel ervaren.

Isolement en eenzaamheid

Mensen die eenzaamheid ervaren, hebben vaak geen
familie, vrienden of kennissen in de buurt waar ze hun
verhaal kwijt kunnen. Niemand om even mee te praten
en niemand die op een zondagmiddag even langskomt.
Ook met tegenslagen of teleurstellingen moeten ze vaak
alleen omgaan. Dat gee� een eenzaam gevoel.

Gevolgen van corona

De coronapandemie hee� een enorme aanslag gepleegd
op het sociale welzijn van grote groepen in onze maat-
schappij.

De afgelopen maanden is er meer aandacht en begrip
gekomen voor het gegeven dat ook jongeren met
eenzaamheid te maken hebben. Naarmate de corona-
crisis langer duurt worden er steeds meer zorgen geuit
over eenzaamheid onder jongeren en hun sociale
ontwikkeling (Een jaar met corona, SCP 2021).

Kwetsbare groepen die vanouds door financieel krappe
omstandigheden of psychische problemen toch al meer
geïsoleerd raken van hun vertrouwde sociale netwerk,
zoals dak- en thuislozen, gasten van het Inloophuis
Psychiatrie en mensen met een migra�eachtergrond,
maken extra zware �jden door.
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Een jongere van M25 in gesprek
met een van de gasten �jdens
de boo�ocht voor dak- en thuislozen
op donderdag 9 september 2021.
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• De jaarlijkse boo�ocht voor dak- en thuislozen werd
verschoven naar september waardoor we op een
prach�ge zonnige dag heerlijk konden varen over de
Kaag.

• Het uitje met kinderen van JES Rijnland werd ook
naar september verplaatst en de kinderen konden
daardoor heerlijk klimmen op het Klimeiland Vliet-
land.

• Van het Zomerfeest voor de kinderen van het
asielzoekerscentrum in Katwijk hebben we gewoon
een Herfs�eest gemaakt. Met een springkussen,
schminken en na afloop een heerlijk ijsje!

In een samenleving waarin mensen steeds meer in hun
eigen bubbel lijken te verdwijnen, is het belang van
maatschappelijke stages voor jongeren alleen maar
toegenomen.

M25 Leiden daagt jongeren uit om hun comfortzone te
verlaten en contact te leggen met mensen die vaak in
hele andere omstandigheden in onze maatschappij het
hoofd boven water proberen te houden.

Een dagje optrekken met kinderen die opgroeien in een
achterstandssitua�e of een asielzoekerscentrum, in
gesprek gaan met gasten uit de maatschappelijke
opvang of ouderen een hart onder de riem steken met
een kleurrijk tasje vol verrassingen in corona�jd.

Je ervaart als jongere heel concreet wat je voor een
ander kunt betekenen, maar je ontdekt ook bij jezelf
vaak nieuwe mogelijkheden en talenten waar je de rest
van je leven nog veel plezier van kunt hebben.

Op 4 november 2021 is de tafel in
de Turfzaal van De Bakkerij
feestelijk gedekt door jongeren
van het Driestar College voor
de speciale High Tea voor dames
uit de maatschappelijke opvang.

Jongeren
In de eerste maanden van 2021 zei 47 procent van de
jongeren tussen 12 en 25 jaar dat de coronacrisis hun
leven in het algemeen nega�ef hee� beïnvloed.
Daarnaast ervoer 43 procent zowel een nega�eve als
posi�eve invloed.
Een meerderheid hee� het buitenshuis leuke dingen
doen en het thuis afspreken met vrienden of familie
heel erg gemist. Ook geven jongeren aan door de
coronacrisis vaker stress te hebben gehad over hun
opleiding of werk. Dat meldt het Centraal Bureau voor
de Sta�s�ek op basis van hun onderzoek Belevingen
2021.

Het jaar 2020 eindigde in een harde lockdown, begin
2021 zelfs gevolgd door een avondklok. De scholen dicht
en alles digitaal. ‘Blijf thuis’ was het devies.

A�lazen maar

Waar normaal gesproken de eerste maanden van een
jaar voor ons diaconaal jongerenproject M25 Leiden
drukke maanden zijn vol stageweken en projectdagen,
werden dit jaar de ac�viteiten één voor één afgezegd of
opgeschoven. ‘A�lazen maar voor dit jaar’ was een con-
clusie die onze projectmedewerker Carijn Westeneng
regelma�g te horen kreeg.
En uiteraard waren de effecten van het coronajaar 2021
ook voor M25 voelbaar. In plaats van de ingescha�e 447
jongeren die volgens planning ac�ef zouden zijn, bleef
de teller uiteindelijk steken op 282. Maar dat is, gezien
de las�ge omstandigheden waarin ons land verkeerde,
in feite nog een prach�g resultaat.

Zelfs lockdowns houden M25 niet tegen

Het was een jaar van denken in mogelijkheden, maar
ook unicums. Zo was er de eerste online M25 ac�viteit,
eten uitdelen aan dak- en thuislozen in een race tegen
de avondklok, op de rode loper door een middelbare
school lopen en een walk through kerstdiner. Want zelfs
lockdowns houden M25 niet tegen!

Want van uitstel kwam gelukkig lang niet al�jd afstel.
Een hoop kon, door het uit te stellen, toch nog door-
gaan:
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Donderdag 25 maart 2021:

Carijn Westeneng,
onze projectmedewerker van
het diaconaal jongerenproject

M25 Leiden Regio
in het Atrium van De Bakkerij
temidden van de kra�en met

ruim 600 Paasbroden.
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Jacqueline Schoonwater klaar om uitgebreid uitleg te
geven over het ontstaan, de geschiedenis en de huidige
wijze waarop de Goemoers (Goede Moeders) de
hulpverlening organiseren.

De Ovenruimte

In de Ovenruimte konden mensen even een kopje koffie
of thee drinken, een korte sanitaire stop maken en
vragen stellen over de ovens, de broodpenning en de
papiniaanse pot die daar staat als verwijzing naar de
geschiedenis van het Soephuis dat in de 19e eeuw een
belangrijke func�e vervulde in onze stad.

Een oude broodpenning uit 1777 ging rond, maar ook
verhalen over het Armenrapport van stadssecretaris Jan
van Hout en de befaamde Huiszi�enhuiskwes�e van
Johan Rudolph Thorbecke.
Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, vertelde
daarnaast ook in het kort iets over de huidige wijze
waarop de diaconieën namens de kerken opkomen voor
mensen in de marge.

De Turfzaal

In de ruimte van de oude opslagplaats van de tur�es
werden de gasten bijgepraat over de woon- en leefom-
standigheden van ongedocumenteerden in ons land en
het werk van het ac�ecomité COOL (Comité Opvang
Ongedocumenteerden Leiden) dat een jaar geleden
ontstond naar aanleiding van de abrupte slui�ng van de
Bed-Bad-Brood-voorziening in Leiden.
Harry Westerink van de belangengroepering Fabel van
de Illegaal en collega Leili vertelden uit eigen ervaring
over de problemen en lotgevallen van de mensen die
met hulpvragen bij COOL aankloppen.

Het Atrium

In de ontvangsthal van het Atrium vertelden projectme-
dewerkers Paula van Kalmthout en Carijn Westeneng
over de projecten waarmee we jaarlijks ruim 300
jongeren uitdagen om zich in te ze�en voor kwetsbare
groepen in onze stad en ouderen die wat minder mobiel
zijn toch de mogelijkheid bieden om er met een
vrijwilliger regelma�g even op uit te gaan.

Bezoekers konden meteen een folder meenemen van
M25 Leiden Regio en Oma gaat op Stap om het een en
ander nog eens even rus�g na te lezen.

Andere activiteiten
De Paasbrodenac�e
Ook in het voorjaar van 2021 was er weer de tweejaar-
lijkse Paasbrodenac�e van De Bakkerij. De Paasbroden-
ac�e kent al een lange tradi�e sinds de opening van het
Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm.
De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de
oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor
Leidse gezinnen, die in zware economische �jden maar
moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.

Corona

Vanwege de coronamaatregelen verliep de ac�e anders
dan in voorgaande jaren. Het was vorig jaar immers niet
mogelijk om de bonnen voor de Paasbroden in de
kerken te verkopen en de broden daar ook uit te delen.
Toch wisten veel mensen de (digitale) weg naar De Bak-
kerij te vinden en werden de Paasbroden ‘coronaproof’
uitgedeeld of thuis bezorgd.

Een welkom steuntje in de rug

Ook nu werden de Paasbroden weer gebakken door
bakkerij van Maanen. De Paasbroden werden verkocht
voor € 5,-- per stuk, hiervan kwam € 1,35 ten goede aan
ons diaconaal centrum. Met de bestelling van één of
meerdere Paasbroden, zorgden ook dit jaar weer heel
wat enthousiaste bestellers voor een feestelijke aanvul-
ling op hun eigen ontbij�afel en gaven ze meteen ook
het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Er werden maar liefst 646 Paasbroden besteld, waar-
voor nogmaals onze hartelijke dank!

Open Monumentendag

Alle �jdslots waren volgeboekt op zaterdag 11 septem-
ber �jdens de Open Monumentendag in De Bakkerij.
In vijf groepen van 24 personen meldden mensen zich in
de poort aan de Oude Rijn om telkens een uur lang
onder te duiken in het kleurrijke verleden en heden van
de voormalige Armenbakkerij.

Het was lekker weer, de sfeer was ontspannen en de
oren waren gespitst. Dat zorgde alles bij elkaar voor een
gezellige drukte in de panden aan de Oude Rijn.

Ontvangst in de poort

Vanwege de coronavoorschri�en werden de gasten bij
de ingang van De Bakkerij, onder regie van diaconaal
werker Tamara Breton en baliemedewerker Wilma
Buijsman verdeeld in groepen van zes, die zich
carrousel-gewijs verdeelden over vier ruimtes in het
diaconaal centrum. Elk kwar�er wisselden de groepen
van ruimte voor het volgende programmaonderdeel.

De Goemoerskamer

In de gerestaureerde Goemoerskamer, waar in lang ver-
vlogen �jden het College van Vrouwenkraammoeders
bijstand verleende aan arme kraamvrouwen, stonden
onze office manager Chantal ter Haar en oud-collega

Goemoer en office manager
Chantal ter Haar gee� uitleg
in de Goemoerskamer �jdens
de Open Monumentendag.
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Wie anders?

Want zeg nou zelf: wie kon er beter de vredeskaars
ontsteken dan de voorzi�er van de lokale afdeling van
Amnesty Interna�onal, Aaf Tiems?
Wie beter de band tussen vrede en vrijheid verwoorden
dan dichter, programmamaker en spoken word ar�est
Sophia Blyden?
Wie scherper de kloof schetsen tussen een Nederlandse
student, die vanuit een comfortabele posi�e zijn mening
twi�ert over het gebrek aan vrede elders in de wereld,
en een lee�ijdsgenote die dat aan den lijve ondervindt,
dan Anne van den Berg van studentenvereniging Panop-
lia?
Wie kon anders dan vluchteling, theatermaker en kunst-
zinnige duizendpoot Tommy Sherif op een lichtvoe�ge
maar indringende wijze ons een spiegel voorhouden als
het om de vrede gaat?

U had erbij moeten zijn

En, alsof dat nog niet genoeg was, klonken tussendoor
ook nog eens de schi�erende stemmen van Tilde van
Haaster en haar koorleden, begeleid door Willem Lemair
op gitaar en Arno Willekes op djembé, met aanstekelijke
mantra’s en prach�ge liederen uit de wereldmuziek.
U had erbij moeten zijn. Echt!

Vredesontmoe�ng 2021
Was u er niet bij?
Dan hebt u echt wat gemist op dinsdag 21 september
2021 toen op de Hooglandse Kerkgracht zo’n tach�g
mensen zich in de late nazomerzon verzamelden voor
de Vredesontmoe�ng 2021 onder het mo�o:Wat doe jij
in Vredesnaam?

Een ontmoe�ng die klaterde van theater, poëzie en
zang. Van mensen die, ieder vanuit een eigen ervarings-
wereld en achterland, verwoordden waarom de vrede
hen zo aan het hart ging en welke bijdrage zij daaraan
probeerden te leveren.

Een keur aan verhalen

Zo hoorden we Merlijn Slothouber, districtsmanager
Hollands Midden, spreken over de bijdrage van het Rode
Kruis, veraf en dichtbij, en de verhalen van militaire
vredesduif Ruud Kruis over de vredesmissies waar hij
zelf ac�ef bij betrokken was.

Tijdens de momenten van s�lte kon je de eerste
bladeren horen vallen of studentenfietsen piepend en
knarsend, al rammelend over de kinderkopjes horen
gaan. Het ene talent tuimelde werkelijk over het andere.

Theatermaker Tommy Sherif
�jdens de Vredesontmoe�ng

op 21 september 2021.
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Fragment uit

“Tijdmachine”

ik vroeg aan mijn liefde
wat vrijheid betekent
en ze zei: mijn lief
vrijheid klinkt voor mij soms nega�ef
het is jouw hand niet kunnen vastpakken op
straat, gewoon overdag
het zijn de sleutels tussen mijn vingers in de nacht
het is het zachte
gefluister en het zijn de fluitconcerten
de blikken, het staren
de a�eur en de a�eer
het is de herinnering aan je weet wel wanneer
het is blij moeten zijn met een systeem
dat ook hier faalt
dat ook hier zijn tol betaalt
dat ook hier vaak genoeg de kranten niet haalt
ze zei: vrijheid is mij soms onbekend
het is ieder moment
dat ik blij moet zijn
met een ongelijkheid die nooit went

Waar zou jij heen gaan
als je een �jdmachine had?

ik vroeg aan mijn buurman
wat vrijheid betekent
en hij zei: mijn buur
vrijheid is voor mij net als vuur
het brandt, het rookt, het maakt me bang
maar er is ook warmte, liefde en samenhang
het is een grens oversteken
zonder te weten
of het land en de streken
een plekje aan jou willen geven
het is hier nu leven in vrede
ook al worden mensen zoals ik
hier vaak vergeten
hij zei: vrijheid is overleven
het is ieder moment
waarop ik de mensheid
heb moeten vergeven

Vredesontmoe�ng Leiden, 21 september 2021

van Sophia Blyden
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Woensdag22 december 2021:

Een van onze gasten
�jdens het alterna�eve Kerstdiner

on-the-go
in de Marekerk

met een bekertje van de
warme chocolademelk en
wat verzorgingsprodukten

in de hand.
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Zaterdag 11 september 2021:

Projectmedewerker Tamara Breton
verwelkomt een nieuwe groep

bezoekers �jdens de
Open Monumentendag

in het deurgat van De Bakkerij.

- 30 -
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Financieel jaarverslag 
 

 

Bij het opstellen van de begroting van De Bakkerij voor het jaar 2021 werden de 

uitgangspunten ‘conservatief en bescheiden’ genomen, rekening houdend met de 

mogelijkheid van volledige terugkeer naar hoe het was vóór de lockdown tot en met een 

volledige lockdown gedurende het hele jaar. Het jaar 2021 zou er ergens tussenin zitten, 

maar waar precies, dat wist niemand. Daarom viel de keuze op een conservatieve en 

bescheiden begroting. 

 

2021 werd weer een bijzonder jaar dat veel flexibiliteit en creativiteit vroeg van zowel 

het team, bestuur en vrijwilligers, als van de werknemers, van onze huurders, de 

medegebruikers van ons gebouw. De gevolgen voor onze werkzaamheden en de 

projecten zijn uitvoerig beschreven in het bijgevoegde inhoudelijke jaarverslag. Wij 

kijken vol trots en bewondering terug naar wat ons team samen met de vrijwilligers met 

onvermoeibare inzet neergezet heeft.  

 

 

Baten 

 

In 2020 werd de app Givt bij de Protestantse Gemeenten te Leiden geïntroduceerd. Het 

gebruik van deze app ging nog niet helemaal soepel. In het jaar 2021 is een gewenning 

te zien, waardoor de begrootte baten realistisch bleken. 

  

De huuropbrengsten waren lager dan begroot, maar hoger dan de realisatie in 2020. In 

2022 is de verwachting dat hetzelfde resultaat behaald wordt. Een van de commerciële 

huurders heeft vanaf 2023 opgezegd. (Een deel van deze) Huur zal wegvallen, 

afhankelijk van de keuzes die in 2022 worden gemaakt. Tegelijkertijd maakt deze 

opzegging de verbouwplannen vanaf 2023 mogelijk.  

 

De inkomsten ten behoeve van projecten waren in 2021 wederom aanmerkelijk hoger 

dan begroot voor 2021 en ook hoger dan in 2020. Dit is vooral het gevolg van de voor 

het Leids Ongedocumenteerden Fonds en Onderdak Ongedocumenteerden ontvangen 

middelen. Met een huizenmarkt die op slot is, is het vinden van onderdak voor deze 

doelgroep ontzettend moeilijk, waardoor de uitgaven op deze projecten gering waren. 

Het niet uitgegeven bedrag van € 26.570 vloeit terug in de reserves. 

 

 

Lasten 

 

In de lasten kant zijn er twee noemenswaardige ontwikkelingen geweest. Ten eerste, 

door minder verhuur zijn de lasten van gebouwen ook lager geweest dan begroot.  

 

Ten tweede, in de begroting werd rekening gehouden met € 30.000 kosten voor de 

fondsenwerving. Echter werd er maar € 6.492 uitgegeven. Het resterend bedrag van 

€ 23.508 vloeide terug in de reserves. 
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Het resultaat 

 

Het saldo van de baten en lasten van € 39.141 positief was veel hoger dan het begrootte 

tekort van € 18.000. Uit dit batig saldo moet echter het totaalbedrag van € 50.078 

worden gereserveerd voor toekomstige projectkosten van het Ongedocumenteerden 

Fonds (€ 26.570) en voor de fondsenwerving (€ 23.508). Het reële saldo in 2021 is 

daardoor een tekort van circa € 11.000.  

 

 

Ten slotte 

 

Voor het jaar 2022 is opnieuw voor een conservatieve begroting gekozen. Begroot is een 

nadelig saldo van € 11.000.  

 

Het bijgevoegde jaarverslag 2021 geeft wederom een indrukwekkend beeld van de vele 

activiteiten, die, ondanks de belemmeringen als gevolg van Corona, door onze 

professionele staf zijn bedacht, vormgegeven en uitgevoerd.  

 

Wij danken ook weer de vele particulieren, fondsen en instellingen, die het ons met hun 

(financiële) steun weer mogelijk hebben gemaakt om ook in 2021 te “helpen waar geen 

(andere) helper is”. 

 

 

Namens de Diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden, 

 

 

Agnes Glastra 

penningmeester  
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Algemene gegevens 
 

 

Algemeen 

 

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is een kerkelijk orgaan voor 

hulpverlening aan mensen in nood.  

 

 

Samenstelling van het dagelijks bestuur per 31 december 2021 

 

De heer P.J. van den Broek voorzitter  

Mevrouw A. Glastra penningmeester 

Vacant  secretaris 

 

 

Samenstelling bureau per 31 december 2021 

 

Coördinator De heer A.P.J.J. Snepvangers 

Diaconaal werker Mevrouw T.E. Breton-de Munck 

Secretariaat Mevrouw C. ter Haar 

Medewerker facilitaire dienst De heer R.J.M. Rijsdijk 

 

Administrateur De heer J. Wijers 

 

Overige medewerkers: 

 

- projectmedewerker M25 Leiden Regio Mevrouw C. Westeneng-Timmers 

- projectmedewerker Oma gaat op stap Mevrouw P.M.M. Kalmthout 

 

 



  

 
 

 
 

 
 

JAARREKENING 



 35 behorend bij controleverklaring d.d. 5 april 2022 

Balans 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 
 

Activa 
 
  per 31 december 2021  per 31-12-2020 

    €  € 

       

Vaste activa       

       

Materiële vaste activa       

Onroerend goed  1.367.904    1.354.995 

Inventaris  13.689    7.843 

    1.381.593  1.362.838 

       

       

Vlottende activa       

       

Vorderingen       

Lening u/g  300.000    - 

Debiteuren  4.841    28.402 

Overige vorderingen en        

overlopende activa  46.088    47.394 

    350.929  75.796 

       

Liquide middelen    823.665  1.026.388 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    2.556.187  2.465.022 
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Balans 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

Passiva 

 
  per 31 december 2021  per 31-12-2020 

    €  € 

       

Vermogen       

Continuïteitsreserve  382.421    407.489 

Reserve materiële vaste activa  1.381.593    1.362.838 

Bestemmingsreserve verbouwing  256.658    256.658 

Bestemmingsfondsen projecten  266.850    221.396 

    2.287.522  2.248.381 

       

       

Voorzieningen       

Groot onderhoud    148.909  115.768 

       

       

Kortlopende schulden       

Crediteuren  15.690    9.843 

Belastingen en premies       

sociale verzekeringen  16.494    16.155 

Overige schulden en        

overlopende passiva  87.572    74.875 

    119.756  100.873 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Totaal    2.556.187  2.465.022 
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Staat van baten en lasten  
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 
 

 
 
  jaar 2021  begroting 2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Baten       

Algemene collecten en giften  90.000  86.000  96.434 

Erfenissen en legaten  -  -  1.000 

Inkomsten uit leningen, effecten       

en banktegoeden  5.010  -  - 

Huuropbrengst diaconale panden  84.013  93.000  80.608 

Huuropbrengst beleggingspanden  119.968  125.000  115.376 

Collecten, giften en subsidies        

voor projecten  320.926  197.000  267.299 

Overige baten  13.550  13.000  13.550 

  633.467  514.000  574.267 

       

       

Lasten       

Personeel en bureau  214.132  209.000  206.961 

Ondersteuningen en bijdragen  17.746  22.000  18.827 

Landelijke quota  11.648  13.000  11.386 

Gebouwen  74.637  91.000  79.084 

Projecten  274.735  197.000  222.731 

Rentelasten  1.428  -  368 

  594.326  532.000  539.357 

       

Saldo baten en lasten  39.141  -18.000  34.910 

       

       

Bestemming saldo       

Toevoegen/onttrekken aan:       

-  continuïteitsreserve  -25.068    -6.464 

- reserve materiële vaste activa  18.755    -2.602 

- bestemmingsreserve       

 verbouwing  -    -840 

- bestemmingsfondsen inzake        

 projecten  45.454    44.816 

  39.141    34.910 
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Toelichting algemeen 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Algemeen 
 

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden is gevestigd aan de Oude Rijn 44-b in 

Leiden. De activiteiten vinden op ditzelfde adres plaats. De rechtsvorm van de organisatie is 

een kerkgenootschap. De activiteiten van de organisatie bestaan uit het uitvoeren van 

diaconale activiteiten. De Diaconie is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 

69936315. 

 

Bij het opstellen van de jaarrekening wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de voor rechts-

personen geldende wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek en met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals vastgesteld door de Raad voor 

de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “kleine organisaties - zonder - 

winststreven”. 

 

 

Afwijking Besluit Modellen Jaarrekening 
 

Het Besluit modellen jaarrekeningen schrijft twee verschillende modellen voor de indeling van 

de staat van baten en lasten voor. In deze jaarrekening wordt afgeweken van beide modellen. 

De gehanteerde presentatiewijze sluit goed aan bij de aard van de organisatie doordat de 

lasten zijn gesplitst per kostenrubriek. Deze verwerkingswijze komt het inzicht in het saldo van 

de staat van baten en lasten ten goede. 

 

 

Grondslagen van waardering en bepaling resultaat 
 

Materiële vaste activa 

Onroerend goed 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, verminderd met ontvangen 

subsidies en giften voor de investering, als ook met lineaire afschrijvingen. Bij de 

afschrijvingen wordt rekening gehouden met een restwaarde en de economische levensduur 

van het object. Op investeringen die in de loop van het boekjaar in gebruik worden genomen, 

wordt tijdsevenredig afgeschreven. Zo nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waarde-

verminderingen. 

 

Overige materiële vaste activa 

De inventaris wordt gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met afschrijvingen.  

 

Vorderingen  

Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale waarde. Bij de waardering van 

vorderingen wordt rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Voor zover niet anders 

vermeld hebben vorderingen een looptijd korter dan een jaar. 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Voorziening voor groot onderhoud 

Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De voorziening wordt gewaardeerd op de nominale waarde. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Kortlopende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, vaak gelijk aan de nominale 

waarde. Waar de waardering van schulden afwijkt van de nominale waarde wordt dit 

toegelicht. Voor zover niet anders vermeld hebben schulden een looptijd korter dan een jaar. 

 

Saldo van baten en lasten 

Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het 

verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van 

de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

Baten 

Algemene collecten worden verantwoord in het jaar waarin de collecten gehouden zijn. Overige 

legaten, collecten en giften worden verantwoord in het jaar van ontvangst. 

Inkomsten uit leningen, effecten en banktegoeden alsook huurbaten en overige baten worden 

verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 

Lasten 

Lasten die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn. 

 

 

Personeelsbezetting 
 

Gedurende het verslagjaar waren, uitgedrukt in voltijdseenheden, gemiddeld 5,0 personen 

(2020: 5,1) werkzaam voor de Diaconie. 
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Toelichting op de balans 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

Activa 
 

Materiële vaste activa 

Het verloop van de waardering van de materiële vaste activa gedurende het jaar 2021 kan als 

volgt worden weergegeven. 

 

    onroerend     

    goed  inventaris  totaal 

    €  €  € 

         

Boekwaarde op 1 januari     1.354.995  7.843  1.362.838 

Investeringen    12.909  10.519  23.428 

Afschrijvingen    -  -4.673  -4.673 

Boekwaarde op 31 december   1.367.904  13.689  1.381.593 

         

De W.O.Z.-waarde van het onroerend goed naar de situatie per 1 januari 2021 bedraagt 

ongeveer € 3,4 miljoen. De restwaarde van het onroerend goed bedraagt ongeveer € 1,35 

miljoen. 

 

De aanschafwaarden en cumulatieve afschrijvingen per eind van het boekjaar kunnen als volgt 

worden gespecificeerd. 

 

    onroerend     

    goed  inventaris  totaal 

    €  €  € 

         

Aanschafwaarde    1.367.904  29.744  1.397.648 

Cumulatieve afschrijvingen    -  -16.055  -16.055 

Boekwaarde op 31 december  1.367.904  13.689  1.381.593 

         

Vermelding van de aanschafwaarde en cumulatieve afschrijvingen per het begin van het jaar 

wordt achterwege gelaten vanwege de beperkte afwijking ervan ten opzichte van de situatie 

aan het einde van het boekjaar.  

 

Voor een specificatie van de samenstelling en waardering van de materiële vaste activa 

verwijzen wij naar bijlage 1. 

 

Graanpakhuizen Oude Rijn 

Op 1 oktober 1988 is het tot dat moment leegstaande complex graanpakhuizen in erfpacht 

gegeven aan de Stichting Leidse Studentenhuisvesting voor een termijn van 50 jaar, tegen een 

eenmalige canon. Dit complex is pro memorie in de balans opgenomen. De WOZ-waarde van 

de graanpakhuizen naar de situatie per 1 januari 2021 bedraagt ongeveer € 4,5 miljoen. 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

Lening u/g 

Aan de Protestantse Gemeente te Leiden is in het boekjaar een lening verstrekt van 

€ 300.000. Over de lening wordt 2% rente in rekening gebracht. De hele lening heeft een 

looptijd korter dan een jaar. 

 

 

Debiteuren 

Per balansdatum werd een voorziening voor mogelijke oninbaarheid van vorderingen op 

debiteuren niet noodzakelijk geacht. 

 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

De overige vorderingen en overlopende activa per balansdatum kunnen als volgt worden 

gespecificeerd. 

 
  31-12-2021  31-12-2020 

  €  € 

     

Rekening-courant College van Kerkrentmeesters  13.050  18.599 

Te vorderen huren  1.079  945 

Te vorderen rente  5.000  - 

Te vorderen servicekosten  -  237 

Nog te ontvangen doorbelaste kosten coördinator  -  2.825 

Nog te ontvangen bijdrage kerstdiner  500  1.000 

Nog te ontvangen bijdrage M25  1.800  3.600 

Nog te ontvangen bijdrage Oma Gaat Op Stap  8.000  8.000 

Afrekening project Stichting Dioraphte  -  5.550 

Restitutie verzekering  3.129  2.937 

Vooruitbetaalde kosten  3.139  1.298 

Diversen  10.391  2.403 

  46.088  47.394 

 

 

Liquide middelen 

Per balansdatum kunnen de liquide middelen als volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  € 

     

ING Bank, rekeningen-courant  168.850  370.815 

ING Bank, spaarrekening  240.081  240.377 

ABN.Amro Bank, bestuurrekening  19.892  20.268 

ABN.Amro Bank, spaarrekening  393.877  393.868 

Kasgelden  965  1.060 

  823.665  1.026.388 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Diaconie. 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

Passiva 
 

Vermogen 

Het verloop van het vermogen gedurende het jaar 2021 kan als volgt worden gespecificeerd. 

 

    saldo op  resultaat-  saldo op 

    1 januari  bestemming  31 december 

    €  €  € 

         

Continuïteitsreserve    407.489  -25.068  382.421 

Reserve materiële vaste activa    1.362.838  18.755  1.381.593 

Bestemmingsreserve verbouwing    256.658  -  256.658 

Bestemmingsfondsen projecten    221.396  45.454  266.850 

Totaal    2.248.381  39.141  2.287.522 

         

 

Continuïteitsreserve 

De continuïteitsreserve dient ter waarborging van de continuïteit op het moment dat de 

jaarlijkse inkomsten substantieel afnemen. De benodigde reserve is bepaald op basis van de 

vaste lasten, waaronder personeel en huisvesting. De benodigde reserve bedraagt eind 2021 

€ 430.000. 

 

Reserve materiële vaste activa  

Binnen het vermogen wordt, naast de bestemmingsreserves, onderscheid gemaakt tussen het 

vermogen dat duurzaam is vastgelegd en het vermogen dat vrij besteedbaar is. Als duurzaam 

vastgelegd vermogen, in de balans aangeduid als Reserve materiële vaste activa, is 

aangemerkt het vermogen dat besloten is in de boekwaarde van de materiële vaste activa van 

de Diaconie, daar dit vermogen niet op korte termijn kan worden omgezet in liquiditeit. Het 

resterende vermogen, in de balans aangeduid als Continuïteitsreserve, geeft het vermogen 

weer dat vrij besteedbaar is en (mede) kan dienen als waarborg voor de continuïteit van de 

Diaconie.  

 

Bestemmingsreserve verbouwing 

Het bestuur heeft besloten enkele ontvangen erfenissen aan te wenden voor toekomstige 

verbouwing van de winkelpanden. 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Bestemmingsfondsen projecten 

Per balansdatum luidt de specificatie van de nog te besteden bedragen inzake projecten als 

volgt. 
 

    saldo op  bestemming  saldo op 

    1 januari  resultaat   31 december 

    €  €  € 

         

Individuele hulp en huisvesting Imani    44.082  -3.249  40.833 

M25 Leiden Regio     13.029  -1.269  11.760 

Straatpastoraat    30.477  -  30.477 

Kerst- en zomerbonnen    2.120  -961  1.159 

Op de kook toe    10.770  -72  10.698 

Voedselbank    1.113  -1.113  - 

Roemenië projecten    1.245  1.890  3.135 

Fondsenwervingstraject    -  23.508  23.508 

Oma gaat op stap    15.779  3.774  19.553 

Zeilweken    1.486  -84  1.402 

M25 theatervoorstellingen    2.548  -  2.548 

DEAL    1.075  -  1.075 

Stichting Gezondheidszorg illegalen    -  1.153  1.153 

Leids Ongedocumenteerden Fonds/DAK    25.373  26.570  51.943 

Onderdak Ongedocumenteerden    24.651  -4.583  20.068 

Fonds niet gesubsidieerde projecten    47.538  -  47.538 

Project Samos    110  -110  - 

    221.396  45.454  266.850 

 

De bestemming van het resultaat is als volgt te specificeren. 

    € 

     

Baten uit collecten, giften en subsidies    310.366 

Lasten projecten    -264.912 

    45.454 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Voorziening groot onderhoud 

Ter egalisatie van de periodieke kosten van onderhoud is een voorziening voor groot 

onderhoud gevormd. De voorziening is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan over de 

periode 2017 tot en met 2027. Het verloop van de voorziening gedurende het jaar 2021 kan 

als volgt worden weergegeven. 
 

  jaar 2021  jaar 2020 

  €  € 

     

Stand op 1 januari   115.768  164.296 

Dotatie boekjaar  40.000  40.000 

Uitgaven voor onderhoud  -6.859  -88.528 

Stand op 31 december  148.909  115.768 

 

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 

De per balansdatum verschuldigde belastingen en premies sociale verzekeringen kunnen als 

volgt worden gespecificeerd. 

 

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  € 

     

Omzetbelasting  1.567  1.827 

Loonheffingen  14.927  14.328 

  16.494  16.155 

     

 

Overige schulden en overlopende passiva 

De overige schulden en overlopende passiva per balansdatum kunnen als volgt worden 

gespecificeerd. 

 

  31-12-2021  31-12-2020 

  €  € 

     

Vooruitontvangen en gefactureerde huren  31.987  14.761 

Te restitueren huur  -  9.385 

Vakantiegeld  10.714  10.411 

Accountantskosten  5.500  5.500 

Afrekening collecten  16.624  18.721 

Waarborgsommen/sleutelgeld  8.933  9.293 

Overige schulden  13.814  6.804 

  87.572  74.875 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

De Diaconie heeft een huurovereenkomst afgesloten voor de huur van een opslagruimte aan 

de Oude Rijn te Leiden. De ruimte wordt gebruikt als fietsenstalling. De overeenkomst eindigde 

per 1 juni 2012 en is daarna stilzwijgend verlengd. Met de huur is jaarlijks een bedrag 

gemoeid van € 7.100. 

 

Voor het gebruik van een kopieermachine is de Diaconie een onderhoudsovereenkomst 

aangegaan met Sharp. Met dit contract is per jaar een bedrag gemoeid van ongeveer € 2.800. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten  
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Baten 
 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Algemene collecten en giften       

Collecten Protestantse Gemeente Leiden  27.909  23.000  39.371 

Overige giften  45.467  43.000  38.341 

  73.376  66.000  77.712 

Doorzendcollecten  16.624  20.000  18.722 

  90.000  86.000  96.434 

       

       

Inkomsten uit leningen, effecten en       

banktegoeden       

Rente lening u/g  5.000    - 

Bankrente  10    - 

  5.010  -  - 

       

       

Huuropbrengst diaconale panden       

Vaste huurcontracten  80.802    76.578 

Incidentele huurbaten  3.211    4.030 

  84.013  93.000  80.608 

       

       

Huuropbrengst beleggingspanden       

Winkels Haarlemmerstraat   135.608    124.761 

Huurkorting  -15.640    -9.385 

  119.968  125.000  115.376 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 
       

Collecten, giften en subsidies       

voor projecten       

Baten via bestemmingsfondsen       

Individuele hulp  37.895  40.000  42.597 

Huisvesting Imani  11.540  12.000  11.892 

M25 Leiden Regio  46.920  45.000  50.678 

Straatpastoraat  -  1.000  25 

Kerst- en zomerbonnen  25.123  22.000  24.686 

Op de kook toe  -  -  50 

Voedselbank  -  1.000  - 

Roemenië projecten  6.535  6.000  5.700 

Fondsenwervingstraject  30.000  -  - 

Oma gaat op stap  35.840  32.000  34.886 

Zeilweken  8.338  12.000  8.629 

DEAL (H.A. 2019/2020)  -  -  1.750 

Stichting Gezondheidszorg Illegalen        
(H.A. 2020/2021)  1.153  1.000  10.079 

Leids Ongedocumenteerden Fonds/DAK  86.022  -  44.167 

Onderdak Ongedocumenteerden   21.000  -  25.000 

Fonds niet gesubsidieerde projecten  -  1.000  - 

Project Samos  -  -  110 

Avondmaalproject 2021/2022  -  3.000  - 

Ontmoetingsmaaltijden  -  6.000  - 

  310.366  182.000  260.249 

       

Overig       

Roemenië:       

- bejaardentehuis/transportkosten  -  -  430 

- Leidse straat  -  1.000  - 

Kerstdiner (daklozen)  5.670  7.000  5.320 

Vredeswake  1.170  1.000  1.300 

Paasbrodenactie  3.520  3.000  - 

Kleine Plaatselijke activiteiten  200  -  - 

Diversen  -  3.000  - 

  10.560  15.000  7.050 

       

  320.926  197.000  267.299 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Overige baten       

Bijdragen derden  10.050  10.000  10.050 

Diensten voor derden  3.500  3.000  3.500 

  13.550  13.000  13.550 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Lasten 
 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Personeel en bureau       

       

Personeel       

Coördinator  90.388  91.000  89.066 

Diaconaal werker/jongerendiaconaat  29.810  15.000  14.829 

Projectmedewerkers  92.073  90.000  90.569 

Secretariaat/administratie  53.609  53.000  53.498 

Facilitaire dienst  47.843  47.000  51.464 

Overige personeelskosten  4.008  7.000  4.442 

  317.731  303.000  303.868 

Doorbelaste loonkosten coördinator  -34.496  -35.000  -34.427 

Aan projecten toegerekende loonkosten  -92.644  -90.000  -90.181 

  190.591  178.000  179.260 

       

Beheer, administratie en publiciteit       

Kantoorbehoeften en kopieerkosten  11.808  12.000  13.478 

Porti en telefoon  3.688  5.000  5.212 

Assurantiekosten  1.093  1.000  1.063 

Accountants- en administratiekosten  9.578  9.000  9.897 

Bestuurskosten  -  2.000  - 

Abonnementen  639  1.000  809 

Acties, publicaties en folders  -  2.000  340 

Vrijwilligers  3.213  2.000  2.473 

Overige kosten beheer  3.099  2.000  3.736 

  33.118  36.000  37.008 

       

Huisvesting       

Huurwaarde kantoren  10.000  10.000  10.000 

Koffie/thee  923  2.000  1.193 

  10.923  12.000  11.193 

       

       

  234.632  226.000  227.461 

       

Aan projecten toegerekende       

overheadkosten  -20.500  -17.000  -20.500 

       

Totaal personeel en bureau  214.132  209.000  206.961 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Ondersteuningen en bijdragen       

       

Plaatselijk       

Wijk- en bejaardenwerk  -  1.000  - 

Wijn en brood Heilig Avondmaal  -  1.000  - 

Overige bijdragen  1.122  -  105 

  1.122  2.000  105 

       

Regionaal en landelijk       

Doorzendposten  16.624  20.000  18.722 

Overige bijdragen  -  -  - 

  16.624  20.000  18.722 

       

       

Totaal ondersteuningen en bijdragen  17.746  22.000  18.827 

       

       

Landelijke quota       

Diaconaal Quotum  11.648  13.000  11.386 

       



 51 behorend bij controleverklaring d.d. 5 april 2022 

 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Gebouwen       

       

Centrum de Bakkerij       

Schoonmaakkosten derden  21.948  26.000  18.013 

Vuilafvoer  1.375  1.000  1.387 

Energiekosten  12.426  21.000  17.811 

Klein onderhoud  9.026  15.000  11.029 

Verzekeringen en belastingen  12.798  20.000  15.402 

Dotatie voorziening groot onderhoud  27.000  27.000  27.000 

Afschrijving inventaris  4.673  4.000  4.018 

Fietsenstalling  3.406  4.000  3.626 

Verhuurcourtage  -  -  1.755 

  92.652  118.000  100.041 

Servicekosten voor rekening van huurders  -30.204  -40.000  -33.957 

Aan overhead toegerekende huurwaarde  -10.000  -10.000  -10.000 

  52.448  68.000  56.084 

       

Beleggingspanden       

Verzekeringen   661  2.000  2.000 

Belastingen  7.528  7.000  7.000 

Klein onderhoud  1.000  1.000  1.000 

Dotatie voorziening groot onderhoud  13.000  13.000  13.000 

  22.189  23.000  23.000 

       

Totaal gebouwen  74.637  91.000  79.084 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Projecten       

Lasten via bestemmingsfondsen       

Individuele hulp   39.854  40.000  47.823 

Huisvesting Imani  12.830  12.000  11.943 

M25 Leiden Regio   48.189  45.000  50.648 

Straatpastoraat  -  1.000  - 

Kerst- en zomerbonnen  26.084  22.000  23.500 

Op de kook toe  72  -  203 

Voedselbank  1.113  1.000  - 

Roemenië projecten  4.645  6.000  5.550 

Fondswervingstraject  6.492  -  - 

Oma gaat op stap   32.066  32.000  31.632 

Zeilweken  8.422  12.000  8.514 

DEAL (H.A. 2019/2020)  -  -  4.000 

Stichting Gezondheidszorg Illegalen       
(H.A. 2020/2021)  -  1.000  10.079 

Leids Ongedocumenteerden Fonds/DAK  59.452  -  18.795 

Onderdak Ongedocumenteerden  25.583  -  349 

Fonds niet gesubsidieerde projecten  -  1.000  626 

Project Samos  110  -  - 

Avondmaalproject 2021/2022  -  3.000  - 

Ontmoetingsmaaltijd  -  6.000  - 

Nicaragua Juigalpa  -  -  771 

Afscheid Jacqueline voor Roemenië  -  -  1.000 

  264.912  182.000  215.433 

       

Overig       

Roemenië:       

- bejaardentehuis/transportkosten  -  -  284 

- Leidse straat  -  1.000  - 

Kerstdiner (daklozen)  5.730  7.000  5.412 

Vredeswake  1.181  1.000  1.602 

Paasbrodenactie  2.585  3.000  - 

Kleine plaatselijke activiteiten  327  -  - 

Diversen  -  3.000  - 

  9.823  15.000  7.298 

       

  274.735  197.000  222.731 
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  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

   begroting   

 jaar 2021  2021  jaar 2020 

  €  €  € 

       

Rentelasten       

Rente leningen en banktegoeden  1.428  -  368 
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Ondertekening van de jaarrekening 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden 

 

 

 

 

De jaarrekening is opgemaakt op 5 april 2022. 

 

 

 

 

Goedgekeurd in de vergadering van het college van diakenen gedateerd ……………………… 2022. 

 

 

 

 

………………………… ………………………… 

 

A. Glastra A.J.M. Dekkers
penningmeester        voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te 

Leiden op ……………………… 2022. 

 

 

 

 

……………………… ………………………… 

 

J. Rijsdijk G. Colenbrander 

voorzitter scriba 
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Overige gegevens 
  jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

Deskundigenonderzoek 

Aan Driebergen Accountants is opdracht verstrekt tot controle van de jaarrekening. De 

controleverklaring is opgenomen op pagina 57. 

 

 

 

 



  

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden 

Oude Rijn 44-b 

2312 HG  Leiden 

 

 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

 

 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden 

gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van 

de grootte en de samenstelling van het vermogen van Diaconie van de Protestantse Gemeente 

te Leiden op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek en met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, zoals 

vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn C1 “kleine 

organisaties - zonder - winststreven”. 

 

De jaarrekening bestaat uit: 

1. de balans per 31 december 2021 

2. de staat van baten en lasten over 2021, en 

3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 

Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn 

beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

 

Wij zijn onafhankelijk van Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden zoals vereist in de 

Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en 

andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij 

voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 

voor ons oordeel. 

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 

informatie, die bestaat uit het jaarverslag. 

 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 

• alle informatie bevat die op grond van RJ C1 is vereist. 

 

De Ruijterstraat 2, 2231 RV Rijnsburg | T 071-402 16 21  

algemeen@driebergenaccountants.nl | www.driebergenaccountants.nl 

Beconnummer 207 895 | KvK 27369380 | BTW 0084.67.894.B.01



  

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 

verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie 

materiële afwijkingen bevat.  

 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in RJ C1 en de Nederlandse 

Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-

werkzaamheden bij de jaarrekening.  

 

Het moderamen is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 

het jaarverslag in overeenstemming met RJ C1. 

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

 

Verantwoordelijkheden van het moderamen voor de jaarrekening 

Het moderamen is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de 

jaarrekening in overeenstemming met RJ C1. In dit kader is het moderamen verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing die het moderamen noodzakelijk acht om het opmaken 

van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 

van fouten of fraude. 

 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het moderamen afwegen of de organisatie in staat 

is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 

verslaggevingsstelsel moet het moderamen de jaarrekening opmaken op basis van de 

continuïteitsveronderstelling, tenzij het moderamen het voornemen heeft om de organisatie te 

liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. 

 

Het moderamen moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 

bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 

jaarrekening. 

 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat 

wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te 

geven oordeel. 

 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 

waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 

ontdekken. 

 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 

redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen 

zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 

materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de 

evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

 



  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 

relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 

controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle 

bestond onder andere uit: 

 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn 

van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te 

leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 

beheersing; 

 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de entiteit; 

 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het moderamen en 

de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

 

• het vaststellen dat de door het moderamen gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 

controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 

Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies 

zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande 

reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle 

naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne 

beheersing. 

 

 

Rijnsburg, 5 april 2022  

 

 

DRIEBERGEN accountants 

  

 

 

drs. A.G. (Diana) Driebergen RA 
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Samenstelling en waardering materiële vaste activa 
  bijlage 1 bij jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

  jaar van    aanschaf-  boekwaarde  W.O.Z.- 

  aanschaf  %  waarde  31-12-2021  waarde 

      €  €  € 

Onroerend goed           

Panden            

Haarlemmerstraat 165/165B     P.M.  P.M.   

Renovatie Haarlemmerstraat     453.780  453.780   

- appartementen           

  Haarlemmerstraat  2021    12.909  12.909   

      466.689  466.689  1.492.000 

           

Kantoren Diaconie      154.970     

Verbouwing diaconale panden    474.046     

Verbouwing Oude Rijn:           

- uitgaven 2000  2000    187.927     

- subsidies en giften  2000    -187.927     

- uitgaven 2001  2001    569.016     

- subsidies en giften  2001    -332.369     

- extra werkruimte 2006   8.330     

- uitgaven 2005 – 2007  2007    239.079     

- subsidies en giften  2007    -211.857     

      901.215  901.215  1.876.000 

           

Graanpakhuizen Oude Rijn      P.M.  P.M.  4.515.000 

           

Totaal onroerend goed      1.367.904  1.367.904  7.883.000 
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  bijlage 1 bij jaarrekening 2021 

Diaconie van de Protestantse 
Gemeente te Leiden  

 

 

 

 

  jaar van    aanschaf-  afschrijvingen  boekwaarde 

  aanschaf  %  waarde  2021  31-12-2021 

      €  €  € 

           

Inventaris           

10 stoelen  2016  20  1.250  33  - 

Beamer en            

projectieschermen  2016  20  660  116  - 

Vaatwasser  2017  20  3.751  750  356 

Telefoon  2017  20  736  147  133 

Stoelen  2017  20  1.835  367  193 

Computer  2017  20  2.846  569  495 

iPhone  2018  20  1.133  227  301 

AED  2018  20  1.170  234  312 

Koelkasten  2018  20  1.298  260  410 

Telefoontoestellen  2018  20  1.188  238  435 

3 Computers  2018  20  1.942  388  746 

2 Beeldschermen  2020  20  1.416  283  850 

WIFI-netwerk  2021  20  10.519  1.061  9.458 

      29.744  4.673  13.689 

 


