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                JAARRVERSLAG 2018 
 
 
VOORWOORD 
 
In dit 2e jaarverslag  verantwoordt Stichting Zout der Aarde haar functioneren over het jaar 2018. 
Inhoudelijk, organisatorisch en financieel.  

 
De stichting is opgericht op 28 december 2016 met als doel een organisatie te zijn die elke dag klaarstaat 
voor de noden van de mensen in de stad Den Haag  en de wijk waar wij actief zijn..  
 
Het vinden van een geschikte ruimte om onze activiteiten voort te zetten heeft de hoogste prioriteit. Er zijn 
diverse opties. De wens is om voor 1 augustus 2019 daar een beslissing over te nemen. Het hebben van 
enkele slaapplekken voor acute nood heeft hierbij onze aandacht. 
 
 
Dankbaar zijn we voor wat ook dit jaar is bereikt 
 
 
Sam Nanhu 
 
Secretaris en Pastor 
Zout der Aarde Den Haag 
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ORGANISATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Leiding is in handen van het bestuur (voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Bestuurslid)  

R.A.F. Busscher, S. Nanhu en N. Baanvinger, E. Kuiper 

Voor zaken betreffende  de kerk aangevuld door kerkteam (Giovanni  en Ardeline van Maalsum) 

 

INLOOP de Rank 

Na een schorsing van 2 maanden voor alle Poolse bezoekers, is nu weer iedereen welkom. De 

inloop heeft de naam gekregen van de oude inloop van A. Knoester. Gemiddeld komen er nu 20 

personen per dag naar de inloop met uitschieters naar boven en beneden. De inloop is in de 

loop van het jaar qua samenstelling en activiteiten  iets veranderd. 

 

indeling: Leiding   activiteit 

maandag Sam Nanhu  meditatief moment  vis halen 

dinsdag Arie Knoester  Dienst     

Woensdag Sam Nanhu  Meditatief moment  Voedselbank  ophalen 

donderdag Arie Knoester  Speciale dienst  Voedsel uitdeel 

Vrijdag  Ivan Kemp  Christian Music Centre    

Bij voedsel uitdeelpunt bedienen we op deze manier 8 t/m 14 personen.  Dankzij bakkerij Klink 

hebben we extra brood in de inloop. Woensdag en donderdag halen wij brood op bij de bakker. 

En we krijgen ook veel groente en fruit van Coöperatie ECO & CO  

Ook dit jaar hebben wij diverse personen mogen doorverwijzen naar diverse vormen van 

hulpverlening.  We hebben contact gelegd met diverse organisaties die hulp verlenen, zoals 

achter de voordeur, Stek, Cardia Zorg, St. in de Vrijheid.   

Stichting Zout der Aarde Den Haag 

Open inloop 

Inloop de Rank 

- ontbijt/warme maaltijd 

- Voedsel -en kledingbank 

- hulp 

 

 

Kinderwerk 

- Zondagsschool 

  

 

 

Kerk 

- zondagdienst 

- fellowship day 

- evenementen 

 

 

Muzieklessen 

Drumfire  (Laakhage) 

(zelfstandige organisatie) 

 

 

 



 

 
2 

 

De muzieklessen  op vrijdag zijn in de loop van het jaar gestopt. Drumfire krijgt dankzij een 

subsidie van de gemeente via ons de gelegenheid haar activiteiten voort te zetten in 

Wijkgebouw Laakhage. 

Vanwege gebrek aan (mannelijke) vrijwilligers op zaterdag is voor de veiligheid, de soep en 

brood op zaterdag tijdelijk stopgezet. Eind 2018 is dit weer gestart. 

De volgende vrijwilligers hebben ons het afgelopen jaar geholpen bij de inloop: 

Sam, Ronald, Arie en zijn team, Hans, Tahar, Ivan, Ralph, Yanilda, Dorothy, Bianca, Nathalie, 

Edwin, Erik, Sinie, Marcin, Daniel, Matthias, Sidonia, Marc, Maartje 

Wij zijn hun dankbaar. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest te doen wat we doen. 

CHRISTELIJKE AKTIVITEITEN 

De christelijke activiteiten hebben wij in de loop van het jaar verplaatst naar de zaterdag. Dit 

noemen we Fellowship Day.     

FELLOWSHIP DAY 

11:00  Bidstond en Worship  

13:00  Bijbelstudie 

14:00  Fellowship Soep en Brood (eind 2018) 

 

Film  (1 x in de maand) (18:00) 

Zondag 

Elke eerste zondag van de maand was er ook afgelopen jaar weer een ontbijt voor de dienst.  

Om 10:00. Onze zondagse bezoekers bestaan voornamelijk uit mensen uit de wijk en /of die de 

inloop hebben bezocht, of nog bezoeken.  De diensten starten om 11:00 uur 

Begin augustus hadden we een gemeentevakantie waar veel mensen mee naartoe gingen die 

anders nooit zouden kunnen.  Het  thema was Wie is God?. Uitgeweid hebben we over het 

geschreven woord, het gesproken woord (Logos en Rhema) en gebed. Leiding was in handen 

van Sam Nanhu, Ronald Busscher en Giovanni van Maalsen. 

Zondagschool 

Tijdens de zondagdienst is er speciaal voor de kleintjes een zondagschool. 

Dit werd gedraaid door Ellen, Ardeline en Rosalien. 
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Website /Multimedia 

Het multimedia team bestaande uit Ronald en Matthias, Deshawn en Jeremy en Daniel Nanhu 

hebben trouw het geluid( microfoons en boxen)  opgezet en verzorgd, beamer bediend en 

diensten opgenomen.  

De website is veranderd maar vanwege omstandigheden nog niet geoptimaliseerd zoals het zou 

moeten zijn. 

 

EVENEMENTEN 

- Voor de bewoners en werkers van het aangrenzende Leger des Heils hebben we 1x in de 

maand een meditatief moment. 

- In de maand juli hadden we een succesvolle barbecue waar wij de bewoners van het Leger des 

Heils  en bezoekers van het Zout der Aarde elkaar lieten ontmoeten.  Meer dan 80 personen 

waren aanwezig en het kan met recht succesvol genoemd worden. 

- Rond pasen en in december hebben we één grote paas -en kerstmaaltijd gehouden. Ook deze 

werden druk bezocht door genodigden, trouwe bezoekers, buurtbewoners en daklozen.   

- Elke laatste woensdag van de maand doen we zoveel als mogelijk mee met het 

wereldrestaurant georganiseerd door Huizen van Licht.  Hier ontmoeten de buurt, anders 

gelovigen en ongelovigen elkaar. Voor de maaltijd is er altijd een kort meditatief moment 

- We stonden voor het eerst met kraampjes bij de wijkfeesten van Molenwijk (twee) Hierdoor 

hebben veel mensen ons leren kennen en hebben we vele contacten opgedaan. 

- Er waren speciale diensten op zaterdag met Pastor Raadj van Family Times 

- We hebben enkele male gezamenlijke diensten gehad met Huizen van Licht om elkaar beter te 

leren kennen en de banden aan te halen. 

- We zitten in een werkgroep, Den Haag winnen voor Jezus waarin protestantse, charismatische 

en migrantenkerken elkaar proberen te vinden om elkaar beter te leren kennen en samen één 

geluid naar buiten te brengen om Den Haag te winnen voor Jezus. 

- Met diverse organisaties zijn we in gesprek voor een initiatief om ouderen te bezoeken met 

een bordje soep. 

De volgende vrijwilligers hebben ons geholpen bij de Christelijke activiteiten. 

Sam, Nathalie, Ronald, Ellen, Giovanni, Ardeline, Daniella, Ivette, Mariella, Jeremy, Daniel, 

Hannah, Jonathan, Dewsjan, Oshea, Arie, Tiny, Dick,  Rosalien, Grace, Edwin, Ivan, Bianca, Diana, 

Henk, Sinie, Marc, Lygia. 
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Wij zijn dankbaar voor hun vrijwillige inzet. 

Medewerkers en regelmatige bezoekers 

Volwassenen  

36 (24 +) 

Kinderen 

0-3   3 

4-12   7 

13-17   4 

18-24   3 

Totaal  17 

 

Bezoekers 2018 personen die ons weleens bezoeken en bij ons zijn geregistreerd 

35 

 

FINANCIEN 

EIGEN VERMOGEN 

Over het eigen vermogen van de stichting hoeven we zeker niet ontevreden te zijn na het eerste 

jaar van ons bestaan. Als bestuur  hebben we gekozen om de binnengekomen gelden te 

gebruiken voor uitbreiding van de activiteiten in de inloop. Een bedrag van € 2300,00 is 

gereserveerd voor de huur. 

In 2018 is het streven het eigen vermogen wel te verhogen om continuïteit  van de stichting te 

waarborgen. 

 

UITGAVEN 

De 3 grootste uitgavenposten in 2018 waren de huur, kosten voor de inloop en de 

gemeentevakantie. Ondanks dat de huur onze grootste kostenpost is, is het bedrag dat we 

jaarlijks betalen natuurlijk zeer laag, gezien de ruimte die we mogen gebruiken.  

De kosten van de inloop zijn dankzij onze sponsors De Voedselbank Haaglanden, Dharmender 

en privé personen laag. Vrijwel het hele jaar (9 maanden) hebben wij in de ochtend een ontbijt 

en in de middag een warme maaltijd uitgedeeld.   

Dankzij onze bijdrage aan de gemeentevakantie hebben we veel mensen die  normaal 

gesproken niet op vakantie kunnen een vakantie kunnen aanbieden.  
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INKOMSTEN 

De grootste inkomstenbronnen waren giften van privé personen en medewerkers die het werk 

van de stichting steunen. De collecte is de opbrengst van wat tijdens de zondagdiensten werd 

gegeven. Enkele organisaties betalen voor het medegebruik van het pand dat we betrokken om 

ons zo te steunen in het bekostigen van de huur. 

De sponsorinkomsten waren afkomstig van St. MF Care, EGM Scheveningen  

 

STEUN 

Dit jaar hebben wij enkele personen/gezinnen gesteund bij financiële problemen en zijn er weer 

diverse personen gestuurd naar opvang voor verslaving (MF-care) Hierbij betalen wij vaak de 

eerste week of eerste 2 weken opvang.   

 

 

ONKOSTEN VRIJWILLIGERS 

Meer dan vorig jaar geven wij vrijwilligers een vergoeding voor het dagelijkse werk wat zij 

verrichten en worden er onkosten vergoed. Ook reiskosten die gemaakt worden wordt geheel 

of gedeeltelijk vergoed. 

 

Wij danken iedereen weer voor de steun en het vertrouwen zodat we hebben kunnen doen wat 

we doen. 



Stichting Zout
der aarde Den
Haag
Boekhouding 2018



Stichting Zout der aarde Den Haag
Boekhouding 2018

VERMOGEN
31-12-2018

KAS 832,82
Rekening NL83 INGB 0007 49 1582 1.280,87
Spaarrekening 3.001,53
kas/bankverschillen 410,00
Kantoormeubilair 839,04

TOTAAL 6.364,26

BEDRIJFSRESULTAAT
2018

UITGAVEN
Huur -6.700,00
Belastingen -100,50
Vrijwilligers onkosten -1.180,24
Gastsprekers -299,25
Kantoor -673,56
Gemeente vakantie -1.600,26
Drukwerk en reclame 70,00
Bank - Kas verkeer en kosten  -83,52
Onderhoud en reparatie -613,91
Andere uitgaven -55,98
Inloop -4.727,20
Steun -1.860,36
Muziek -2.434,00
Vervoer -1.162,03
Verblijfskosten -171,20

TOTALE UITGAVEN -21.592,01
INKOMSTEN
Huuropbrengsten 6.281,50
Collecte 4.123,85
Sponsoring 123,09
Giften 11.370,19
Overige Opbrengsten 689,70
subsidie 2.380,00

TOTALE INKOMSTEN 24.968,33
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Stichting Zout der aarde Den Haag
Boekhouding 2018

BEDRIJFSRESULTAAT
2018

TOTAAL 3.376,32
 WINSTCENTRUM 4300
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