
ANBI-TRANSPARANTIE 

A. Algemene gegevens. 

Naam ANBI:  Stichting Straatpastoraat Leiden te Leiden  

Telefoonnummer  071-5144965 (Diaconaal Centrum De Bakkerij Leiden)  

RSIN/Fiscaal nummer:  
Nummer Kamer van 
Koophandel:  

822281934 
 
27376638 

Website adres:  www.straatpastoraatleiden.nl 

E-mail:  secr@straatpastoraatleiden.nl  

Adres:  Oude Rijn 44b 

Postcode:  2312 HG  

Plaats:  Leiden 

 
De Stichting Straatpastoraat Leiden te Leiden is een zelfstandige stichting.  

De Stichting Straatpastoraat Leiden is in 2010 opgericht door mensen uit een aantal Leidse 
kerken en stelt zich ten doel vanuit een christelijke visie en in verbondenheid met lokale 
christelijke geloofsgemeenschappen beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor 
een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg en aandacht voor dak- en 
thuislozen in de gemeente Leiden en omstreken, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke 
achtergrond. 

B. Samenstelling bestuur. 

Het bestuur van de Stichting Straatpastoraat Leiden telt momenteel vier leden (zie ONS 
WERK/BESTUUR). Daarvan is statutair minstens één afgevaardigde vanuit de Diaconie 
Protestantse gemeente Leiden en minstens één afgevaardigde vanuit de Rooms Katholieke 
Diaconie Leiden. 
 
Genoemde vier leden zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en 
eigendommen van de stichting. Het bestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt 
in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Jaarlijks wordt de boekhouding 
gecontroleerd door twee leden van een controlecommissie. 
 

C. Doelstelling/visie.  

STATUTEN. 
Naam en zetel 
Artikel 1  
1. De stichting draagt de naam: Stichting Straatpastoraat Leiden.  
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden.  
Doel  
Artikel 2  
1. De stichting heeft ten doel:  
 a. vanuit christelijke visie en in verbondenheid met lokale christelijke 

geloofsgemeenschappen beleid te ontwikkelen en voorwaarden te scheppen voor 
een laagdrempelige en outreachende vorm van pastorale zorg en aandacht voor 
dak- en thuislozen in de gemeente Leiden en omstreken, ongeacht zijn of haar 
levensbeschouwelijke achtergrond; 

 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door  



 a.  het in dienst nemen van een straatpastor voor de pastorale zorg voor dak- en 
thuislozen in de gemeente Leiden en omstreken; 

 b.       het faciliteren van een werkplek voor de straatpastor met secretariële ondersteuning 
en een liturgische ruimte voor doelgroepgerichte vieringen; 

 c.       het onderhouden van een netwerk aan contacten met hulp- en dienstverlenende 
organisaties en instellingen ten bate van dak- en thuislozen in de regio Leiden; 

 d.      het oprichten van een klankbordgroep bestaande uit een vertegenwoordiger van de 
doelgroep, vrijwilligers en professionele werkers vanuit levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke organisaties die aansluiten bij het aandachtsveld van het   

                   straatpastoraat; 
 e.      het werven van gelden via sponsors, fondsen, subsidiënten, particuliere giften en 

inzamelingsacties. 
 f.  het creëren van draagvlak en activeren van locale wijkgemeenten en parochies ten 

bate van het werk van de straatpastor.  
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
De volledige statuten zijn te downloaden onder ONS WERK/STICHTING 

 
D. Beleidsplan. 

Straatpastoraat Leiden tracht haar doel de komende jaren onder meer te verwezenlijken door het in dienst 

hebben van een straatpastor en het faciliteren van een werkplek. De straatpastor werkt momenteel 22 uur 

per week onder de doelgroep en biedt pastorale zorg in allerlei contacten (persoonlijk, per email, mobiel of 

app) met de dak- en thuislozen, op straat of in de verschillende opvanglocaties. Het gaat dan om het bieden 

van een luisterend oor, een vertrouwelijk gesprek, zomaar een praatje of een gesprek over het geloof. Het 

bijzondere van het werk is dat het presentiegericht is. (zie ONS WERK/JAARVERSLAGEN) 

 

Daarnaast worden activiteiten georganiseerd, al of niet in samenwerking met ander organisaties, zoals de 

maandelijkse viering in Diaconaal Centrum De Bakkerij, de boottocht voor cliënten van de 

maatschappelijke opvang, een mannendag, een vrouwendag en het kerstdiner in de Marekerk. (zie ONS 

WERK/JAARVERSLAGEN) 

 

De Stichting Straatpastoraat is voor het werk afhankelijk van de bijdragen van landelijke en plaatselijke 

fondsen, giften van kerken en particulieren. Een belangrijk deel van de inkomsten is bestemd voor het 

salaris van de straatpastor; een deel van de inkomsten wordt gereserveerd in het Garantiefonds salaris 

straatpastor. Voor de bijzondere activiteiten wordt externe financiering gezocht. (zie UW 

BIJDRAGE/FINANCIËLE VERSLAGEN). 

 

E.   Beloningsbeleid. 

Voor de beloning van de straatpastor is gekozen om de Arbeidsvoorwaardenregeling van 
Protestantse kerk in Nederland te volgen (kerkelijk medewerker).  
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen 

werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

F.  Verslag Activiteiten. 

Op de website staan onder ONS WERK/JAARVERSLAGEN staan de halfjaarlijkse 

Voortgangsverslagen van juni 2018 t/m december 2020. 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 

voorgaande jaren. Het werk van het straatpastoraat vertoont een grote mate van continuïteit:  

In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht. 



H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de stichting in het verslagjaar. De kolom 

rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

 De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de  
 voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  
 

Verkorte staat van Baten en Lasten Stichting 

Straatpastoraat Leiden    

    

 begroting rekening rekening 

 2021  2020 2019  

    

baten    

    

Opbrengsten uit subsidies € -41.000 € -39.564 € -49.000 

Bijdragen locale kerken en giften  € -         0 € -  7.310 € -  4.506 

    

Totaal baten € -41.000 € -46.874 € -53.506 

 

    

lasten    

Personeelskosten Straatpastor (incl. sociale- en 

pensioenlasten en salarisadministratie) € -32.000 € -32,699 € -28.520 

Studie/deskundigheidsbevordering) € -     400 € -         0 € -     661 

Reiskosten woon-werk € -  1.000 € -     825 € -     675 

Huisvesting en Bureau en secretariële ondersteuning € -  3.650 € -  3.500 € -  3.250 

Huur kapel, vieringen, veldwerk en activiteiten € -  2.500 € -  1.147 € -  1.790 

Noodhulp en Kerstmaaltijd 1) € -         0 € -  2.800 € -  1.020 

Netwerk, vrijwilligers, website, PR en bankkosten € -  1.200 € -     367 € -     478 

Onvoorzien € -     250 € -         8 € -         0 

Garantiefonds salaris straatpastor € -         0 € -  6.000 € -13.000 

Totaal lasten € -41.000 € -47.346 € -49.394 

    

Resultaat (baten - lasten) € -         0 € -   (472) € -  4.112 

    

Toelichting 

De Stichting zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten door een beroep 

te doen op landelijke en lokale fondsen. Kerken en particulieren uit Leiden en de regio 

dragen incidenteel bij met giften.  

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen 

organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en speciale projecten. 

1) De kosten voor Noodhulp en de Kerstmaaltijd worden normaliter gedekt door donaties van separate fondsen en 

particulieren. Deze donaties zijn bij de baten opgenomen onder de post “Bijdragen lokale kerken en giften”. 


