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Voorwoord

De Stichting Ozanam wil bijdragen aan het verlichten van geestelijke en maatschappelijke noden in de
stad Den Haag en omgeving. Wij laten ons hierbij inspireren door de naamgever van onze stichting
Fréderic Ozanam, die in de eerste helft van de 19e eeuw hulpbehoevende gezinnen, zieken en
bejaarden in de achterbuurten van Parijs bezocht en bijstand verleende.
Ozanam is in 2012 opgericht door de Vincentiusvereniging om de door de vereniging opgezette
projecten BAKboord en Vivaldi te besturen. Twee jaar later is een derde project: de Speelgoedbeurs
overgedragen. Ter dekking van de kosten is door de vereniging gedurende 5 jaar een jaarlijks
afnemend bedrag aan subsidie, waaronder de kosten van de huisvesting, overgemaakt. 2016 was
volgens afspraak het laatste jaar dat de Vincentiusvereniging -naast de huur- een substantiële
bijdrage aan de stichting toekende.
Behalve van de Vincentiusvereniging zijn in 2016 ook aanzienlijke bedragen ontvangen van de
gemeente Den Haag, het RKWO, de Stichting Boschuysen en het Kansfonds. Er wordt gestreefd naar
een meer duurzame samenwerking met de gemeente en bepaalde fondsen.
2016 was een succesvol jaar voor de projecten Vivaldi en de Speelgoedbeurs. Mede door een
verdere professionalisering van de aansturing van het project en de vergroting van de deskundigheid
van de vrijwilligers heeft Vivaldi aanzienlijk meer succesvolle koppelingen van zich eenzaam voelende
mensen met een vrijwilliger tot stand gebracht dan in 2015. Speelgoedbeurs heeft, dank zij een
toename van het aantal vrijwilligers en de grote inzet van vrijwilligers en de projectleider de zeer
goede resultaten van 2015 weten te evenaren.
Met het project BAKboord verliep het het afgelopen aanzienlijk minder goed. Door het vertrek van de
trajectbegeleider, die wegens de onzekere financiële situatie niet vervangen kon worden en de
gecompliceerde problematiek van de doelgroep, waren de resultaten uiterst teleurstellend. Nu ook
voor de toekomst geen uitzicht is op voldoende middelen om het project zodanig in te richten dat het
maatschappelijk rendement bevredigend is, heeft het bestuur van de stichting Ozanam besloten het
project BAKboord te beëindigen.
Het s nu zaak om energiek door te gaan met Vivaldi en de Speelgoedbeurs. De enorme
eenzaamheidsproblematiek in Den Haag en het belang van goed speelgoed voor kinderen zal ook in
2017 alle aandacht van het bestuur krijgen.

Drs. James van Velzen
Voorzitter bestuur Stichting Ozanam
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1. Bestuursverslag
1.1. Algemeen
Kernactiviteiten
De Stichting Ozanam heeft als doel projecten op te zetten en te besturen die een bijdrage leveren aan het
verlichten van geestelijke en maatschappelijke noden onder mensen in Den Haag en omgeving. Het werk wordt
uitgevoerd door vrijwilligers onder leiding van een professionele projectleider. De stichting beheerde in 2016 drie
projecten: BAKboord, Vivaldi en de Speelgoedbeurs.
BAKboord Den Haag zet zich in voor de werkbemiddeling van ex-gedetineerden die zich vestigen in de regio
Haaglanden. BAKboord biedt ondersteuning bij het zoeken naar een betaalde baan, helpt met het opstellen van
een CV, regelt een sollicitatiegesprek voor cliënten en brengt hen in contact met werkgevers die hen niet zondermeer afwijzen vanwege hun verleden. Daarnaast helpt BAKboord bij het vinden van opleidingen en BBL trajecten
(Beroeps Begeleidende Leerweg) voor gedetineerden en ex-gedetineerden.
Maatjesproject Vivaldi biedt ondersteuning aan mensen in Den Haag tussen de 20 en 65 jaar die zich eenzaam
voelen of weinig betekenisvolle contacten hebben. Vivaldi brengt die mensen in contact met vrijwilligers. De
vrijwilliger biedt een luisterend oor en ze ondernemen samen gezellige activiteiten. Ze ontmoeten elkaar wekelijks
gedurende een jaar. Tevens gaan ze samen op zoek naar meer mogelijkheden tot contact met andere mensen.
De Speelgoedbeurs richt zich op het verschaffen van kwalitatief goed speelgoed aan kinderen uit gezinnen die op
of onder de bijstandsnorm leven. De Speelgoedbeurs verzamelt speelgoed via allerlei kanalen en organiseert
gerichte uitdeelacties in een eigen winkel aan het Westeinde. Om de doelgroep daadwerkelijk te bereiken zijn er
afspraken gemaakt met Stichting Leergeld Den Haag, die over de adresbestanden beschikt van alle Haagse
gezinnen met een Ooievaarspas.
Juridische structuur
De Stichting Ozanam is als stichting ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK
nummer 54462169). De Stichting heeft de ANBI status bij de Belastingdienst (fiscaal nummer 851314909). De
Stichting Ozanam is een vrijwilligersorganisatie, hetgeen inhoudt dat de werkzaamheden van alle projecten wordt
uitgevoerd door vrijwilligers. Een uitzondering is gemaakt voor twee projectleiders. Deze (parttime) projectleiders
worden betaald om de continuïteit en professionaliteit van de projecten te waarborgen.
Organisatie structuur
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid dat door de drie projecten wordt gevoerd. De drie
projectleiders voeren overleg met het bestuur over de voorbereiding en uitvoering van het projectbeleid.
Op 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
James van Velzen (voorzitter)
Eric Spanjaard (penningmeester)
Ed Linckens (secretaris)
Projectleiders:
Bakboord: Leon Romeyn
Vivaldi: Joost Davidse
Speelgoedbeurs: Aad van Schie

5

Ozanam
1.2. Projectresultaten
Project BAKboord
BAKboord begeleidt sinds 2010 ex-gedetineerden bij het zoeken en behouden van betaald werk in Den Haag en
omstreken. In Den Haag worden jaarlijks ongeveer 2.500 gevangenen in vrijheid gesteld. Veel van deze exgedetineerden hebben schulden, geen uitkering, geen eigen onderkomen, geen werk. De kans op recidive is
groot. Wie zich bij BAKboord meldt krijgt in principe hulp bij het zoeken naar en het vinden van werk. Opleiding en
vorming zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. In eigen beheer ontwikkelde BAKboord een uitgebreide training op
het gebied van sollicitatie, talentontwikkeling, sociale omgangsvormen en algemene vorming.
Onvoltooide trajectbegeleiding
Cliënten die op enig moment afhaken hebben daar vaak uiteenlopende redenen voor. Toch worden deze trajecten
zelden als vergeefs beschouwd. Het traject is weliswaar onvoltooid in de zin dat geen betaald werk is gevonden,
maar vaak zijn wel andere al dan niet geplande doelen bereikt. Zo komen cliënten tot het besef dat zij eerst privé
orde op zaken moeten stellen, of dat psychologische begeleiding noodzakelijk is. En soms moet, na geruime tijd
en veel inspanningen van beide kanten, toch besloten worden dat het uiteindelijke doel, betaald werk, niet
gehaald gaat worden. In ieder geval is dan vaak wel het besef ontstaan waar het steeds weer mis gaat en wat
elders, want buiten de competenties en het werkgebied van BAKboord, gedaan moet worden om verder te
komen.
Beëindiging project
Er zijn zes cliënten succesvol geplaatst. Er werd echter voor slechts drie plaatsingen een vergoeding van de
gemeente ontvangen. 2016 was qua resultaat vergeleken met 2015 toen 17 cliënten konden worden geplaatst,
dus zeer teleurstellend. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in het vertrek van een betaalde trajectbegeleider, die wegens gebrek aan middelen niet kon worden vervangen. Het bestuur heeft na gesprekken met
de projectleider en de vrijwilligers geconcludeerd dat voor een goed draaiende organisatie een aanzienlijke
versterking van de projectleiding noodzakelijk is. Nadat bleek dat de gemeente niet bereid was om de daaraan
verbonden kosten voor haar rekening te nemen, is besloten om het project te stoppen.

Inkomsten

Uitgaven

Vincentiusvereniging (inclusief

€3.000,- huisvesAngskosten )

€ 23.000,-

Fondsen

€ 25.600,-

Bijdrage werkgevers/gemeente

€ 5.200,-

-

Totaal

€ 53.800,-

Personeelskosten

€ 57.396,-

Onkostenvergoeding

€

Werving, selectie en opleiding
Vrijwilligers

€

PR, marketing en website

€

Telefoon, ICT en administratie
650,-

€ 1.000,-

Huisvesting

€

Verzuimverzekering

€ 1.500,-

Totaal

€ 63.846,-

250,100,600,-

3.000,-
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Project Vivaldi

Maatjesproject Vivaldi is in 2004 vanuit de Vincentiusvereniging ‘s-Gravenhage opgericht om een
bijdrage leveren aan de vermindering van gevoelens van eenzaamheid en sociaal isolement. In 2012
is het project ondergebracht bij de in dat jaar opgerichte Stichting Ozanam.
Eenzaamheid is een veelvoorkomend probleem waar liever niet over gepraat wordt. In Den Haag
zijn naar schatting 50.000 mensen ernstig eenzaam. Vivaldi biedt ondersteuning aan mensen tussen de 20 en 65
jaar die in Den Haag en omgeving wonen en zich eenzaam voelen of weinig betekenisvolle contacten hebben.
Vivaldi brengt de mensen in contact met vrijwilligers. Gedurende een jaar ontmoeten zij elkaar een of
tweewekelijks een dagdeel voor een luisterend oor en om samen activiteiten te ondernemen.
Vivaldi heeft in 2016 buitengewoon goede prestaties kunnen leveren dankzij de inzet van alle vrijwilligers en de
projectleider. Er zijn ruim 50 % meer koppelingen gemaakt ten opzichte van het voorgaande jaar. Het ambitieuze
plan voor 2016 om 70 koppelingen te halen is met twee overschreden. Om het voorbestaan van het project
financieel te waarborgen zijn er gesprekken geweest met fondsen en de
gemeente. In het najaar is aan ons project het Haagse Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties
toegekend. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verrichte werkzaamheden in 2016.
Vrijwilligers
Alle nieuw aangemelde vrijwilligers hebben na een kennismakingsgesprek met de projectleider de 1op-1 basiscursus van de Vrijwilligersacademie gevolgd. De academie is in januari 2016 opgezet als
een pilot vanuit het Platform Zorgvrijwilligers, PEP en de gemeente Den Haag. De cursus bestond uit
drie dagdelen. Aan bod kwamen onder meer motivatie, omgaan met grenzen en communicatie. Om de zes
weken worden terugkomavonden gehouden, begeleid door een vrijwillige groepsbegeleider.
Daarnaast worden de vrijwilligers begeleid door een vrijwillige coach.
Om de binding met de vrijwilligers te verstevigen zijn twee activiteiten voor de vrijwilligers
en hun maatjes georganiseerd. Een buffet in het Theater in de Steeg in september tijdens de Week Tegen
Eenzaamheid en een eindejaar bijeenkomst met bowlen.
Het jaar begon met 29 vrijwilligers en eindigde met 40 vrijwilligers. Gedurende het jaar zijn er 28
nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Gedurende het jaar zijn in totaal 17 vrijwilligers gestopt.
Cliënten
Het jaar begon met 28 cliënten op de wachtlijst en eindigde met 23 cliënten op de lijst. Gedurende
het jaar zijn 56 nieuwe cliënten aangemeld en zijn 46 nieuwe cliënten gekoppeld aan een vrijwilliger.
15 cliënten die op de wachtlijst stonden zijn gestopt of gingen van de lijst af omdat de hulpvraag niet
meer aanwezig was. Dan bleek dat ze inmiddels via een andere organisatie een vrijwilliger hadden
gevonden of dat ze toch geen gebruik meer wilde maken van ons aanbod. De drempel om kennis te
maken met een vrijwilliger is soms hoog. Ook wordt het contact nadat er een kennismaking met de vrijwilliger
geweest is, niet altijd voortgezet.
90 % van de aanmeldingen gaat via een verwijzer, zoals maatschappelijk werk, instellingen voor
ondersteuning, zorgaanbieders en welzijnswerk. De overige 10 % van de cliënten meldt zichzelf aan.
Koppelingen
Vivaldi heeft 72 geslaagde koppelingen gerealiseerd. De prestatiedoelstelling was 70 geslaagde
koppelingen. Er is sprake van een geslaagde koppeling als de cliënt en de vrijwilliger na het eerste
contact met elkaar doorgaan.
Een koppeling duurt een jaar waarin de vrijwilliger en de cliënt een keer per week of om de week een
dagdeel afspreken met elkaar. Sommige koppelingen werden eerder beëindigd omdat er wat
veranderde in de situatie van de vrijwilliger of de cliënt. De redenen van de vrijwilliger om eerder te
stoppen waren persoonlijke omstandigheden, studie, werk, verhuizing of een andere verwachting.
De redenen van de cliënt om te stoppen waren dat de klik met de vrijwilliger onvoldoende bleek, er
toch een andere verwachting was of dat ze het moeilijk vonden om het contact te onderhouden.
Vier koppelingen werden met een halfjaar verlengd, omdat er een duidelijke verbetering bereikt kon
worden en in het begin meer tijd nodig was om een contact op te bouwen. Twee keer stopte het
contact eerder omdat de situatie van de cliënt positief veranderd was, omdat contacten met familie
en/of vrienden waren aangehaald.
Effecten van Vivaldi
- Op het moment dat een cliënt op onze wachtlijst komt is er positieve aandacht:
- “Iemand denkt aan mij en wil belangeloos iets voor mij doen”
- . Het contact met de vrijwilliger is om naar uit te kijken, is betekenisvol en om van na te
- genieten.
- . Aandacht geven en luisteren is heel waardevol en is een levensbehoefte.
- . Van de bank afkomen en naar buiten gaan vergroot de leefwereld.
- . Samen dingen ondernemen stimuleert en is veel gezelliger dan alleen.
- . Samen met de cliënt wordt er gewerkt aan verbetering van de zelfredzaamheid en
- uitbreiding van het netwerk.
Inkomsten

Uitgaven

Vincentiusvereniging,( inclusief €3.000huisvestingskosten)

€32.000,-

Fondsen

€

Bijdrage gemeente

€20.000,-

970,-

Personeelskosten

€51.857,-

Onkostenvergoeding

€ 1.800,-

Werving, selectie, opleiding en begeleiding
Vrijwilligers
€ 2.597,PR, marketing en website

€

600,-
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Totaal

€ 52.970,-

Telefoon, ICT en administratie

€ 1.000,-

Verzuimverzekering

€ 1.500,-

Huisvesting

€ 3.000,-

Totaal

€ 62.354,-
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Project De Speelgoedbeurs
De Speelgoedbeurs richt zich op het verschaffen van kwalitatief goed speelgoed aan kinderen uit gezinnen die op
of onder de bijstandsnormen vallen. We organiseren uitdeelacties in onze winkel aan het Westeinde. Alle
gezinnen die over de Ooievaarspas beschikken kunnen voor hun kinderen in de leeftijd van 1 tot 12 speelgoed
komen uitzoeken voor hun verjaardag. Daarnaast vinden er extra uitdeelacties plaats in de maanden november
en december vanwege Sinterklaas en Kerst.
Ook in 2016 is het ons gelukt om heel veel kinderen blij te maken met goed speelgoed en ook wat betreft de
inzameling is 2016 een heel goed jaar geweest.
1. Klanten/relaties.
•

Het aantal kinderen dat dit jaar cadeaus ontvangen heeft is enigszins gedaald namelijk van 2350
naar 2100. Het aantal jarige kinderen dat cadeaus kreeg steeg van 853 naar 917. Het aantal kinderen
dat in de feestmaand cadeaus kreeg daalde met ruim 300. Wellicht komt dit laatste doordat er in Den
Haag dit jaar heel veel geschenkenacties rond Sinterklaas gehouden zijn.

•

In totaal zijn er bijna 9000 cadeaus uitgedeeld op de uitdeeldagen voor de verjaardagen, maar vooral
in de periode november tot 16 december.

•

Het ingezamelde speelgoed kan geschat worden op ruim 10.000 stuks, ongeveer gelijk aan dat van
2015. Vooral de inbreng via particulieren blijft aanhoudend fors. Bedrijven die dit jaar inzamelacties
organiseerden waren Danone Amsterdam, Nutricia Utrecht en Coffee for More uit Den Haag. De
Koos Meindertsschool uit Loosduinen verzamelde heel veel in december en daarnaast was er een
boekeninzameling door de Heldringschool.

2. Organisatie
•

Het aantal vrijwilligers in de winkel is gestegen van 12 naar 16. Er vielen vrijwilligers af, maar er
kwamen er in de laatste maand van 2016 veel bij. De komende periode moet blijken of het
vrijwilligersbestand stabiel blijft. De winkel blijft voorlopig vijf dagdelen open voor uitgifte en
aanlevering van speelgoed. Regelmatig vindt werkoverleg en indien nodig of gewenst individueel
overleg plaats met de medewerkers. Ook voerde de projectleider met elke medewerker een
functioneringsgesprek. Daarnaast was er een feestelijke medewerkersbijeenkomst in juni om de
successen te vieren en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

•

Het aantal vrijwillige chauffeurs ligt op 7. Voor de opslag was de externe berging onvoldoende, maar
gelukkig is deze berging in maart 2016 bijna verdubbeld. Toch kwam er in de maanden november en
december zoveel speelgoed binnen dat besloten werd het eerste kwartaal van 2017 niet in te
zamelen en eerst de voorraad uit te zoeken en bedrijfsklaar te maken.

•

Het netwerk van de Speelgoedbeurs breidde zich verder uit dit jaar. Zo werd er contact gelegd met
andere speelgoedinzamelaars. Dit leidde tot overname van een hoeveelheid speelgoed van de acties
“Sint voor ieder” en van een deel van de AH inzamelingsactie??. De doelgroep van de Ooievaaspas
is dit jaar vooral benaderd via publicaties in de Ooievaarskrant en via de pers.

•

Inventarisuitbreiding: naast de uitbreiding van de berging werden meer inpakmachines en wat klein
meubilair aangeschaft.

Inkomsten
Vincentiusvereniging

Uitgaven
€ 11.200,-

Vrijwilligersvergoeding

€ 1.500,-

(waarvan €10.200,- huur)

Fondsen

Totaal

€ 10.500,-

€ 21.700,-

Onkostenvergoeding

€ 150,-

Onderhoud en Inrichting

€ 7.234,-

PR, marketing en website

€

Huur

€ 10.200,-

Telefoon, ICT en administratie

€ 1.000,-

Werving en selectie vrijwilligers

€

Totaal

185,-

150,-

€ 20.419,-
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1.3 Organisatie
Personeel
De Stichting Ozanam is een vrijwilligersorganisatie. Een groot aantal vrijwilligers is actief bij de uitvoering van de
drie projecten die Ozanam onder haar hoede heeft. Twee projecten richtten zich op het onderhouden van relaties
en het in stand houden van relevante netwerken. Het gaat om intensieve en kwetsbare relaties waarbij
professionaliteit en continuïteit uitermate belangrijk zijn. Om deze kwaliteiten te waarborgen werden deze
projecten geleid door een betaalde projectleider, die in staat is een grote groep vrijwilligers aan de organisatie te
binden. Deze projectleiders zijn verantwoordelijk voor de inzet van de vrijwilligers en de kwaliteit van het werk.
Het bestuur volgt het functioneren van de projectleiders door jaarlijks functionerings- en beoordelingsgesprekken
te houden.
Vrijwilligers
De Stichting Ozanam werkte in 2016 continue met een groot aantal (tussen de 60 en 70) vrijwilligers. Het betreft
bestuursleden, coaches, maatjes, winkelmedewerkers, administratief medewerkers en chauffeurs. Om het werk
voor de projecten verantwoord te kunnen uitvoeren wordt veel aandacht besteed aan scholing en begeleiding.
Grote zorg daarbij is hoe deze vrijwilligers langdurig aan de organisatie kunnen worden gebonden. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van de volgende instrumenten:
• scholing en training
• vrijwilligersbijeenkomsten
• vrijwilligerscontracten

Huisvesting
Van de Vincentiusvereniging worden ten behoeve van Bakboord en Vivaldi en de bestuursvergaderingen lokalen
van het Vincentiushof aan het Westeinde gehuurd. Voor de Speelgoedbeurs is van de Vincentiusvereniging
winkelruimte gehuurd, eveneens aan het Westeinde.
Inkomsten
De Vincentiusvereniging is tot 2017 de hoofdsponsor van de Stichting Ozanam. De subsidie is in 2016 net als in
2015, zoals afgesproken, verder verlaagd en bedroeg € 66.200,- (inclusief huur kantoorruimten en
speelgoedwinkel).
Naast de subsidie van de Vincentiusvereniging heeft Ozanam ook financiële bijdragen ontvangen van enkele
fondsen en de gemeente Den Haag.
Voor Bakboord:
Stichting Rooms Katholieke Wees- en Oudeliedenhuis:
€ 13.500,Stichting Boschuysen
€ 10.000,Fonds 1818:
€ 2.000,Gemeente Den Haag:
€ 5.200,Voor Vivaldi:
Oranjefonds:
€
970,Gemeente Den Haag:
€ 20.000,Voor Speelgoedbeurs:
Kansfonds:
€ 5.000,Armoedefonds:
€ 1.500,Janivo:
€ 1.500,Madurodam
€ 1.500,Fentener van Vlissingen
€ 1.000,-
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1.4

Kwaliteit en professionalisering

Beleidsafstemming bestuur – projecten
Het bestuur heeft zich met name gericht op het scheppen van voorwaarden voor een goede gang van zaken bij
de projecten, terwijl de projectleiders verantwoordelijk zijn voor de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering.
Met de drie projectleiders zijn regelmatig gesprekken gevoerd over de koers en de geleverde en te verwachten
resultaten.
Bij het beheren van de projecten is een van de belangrijkste taken van het bestuur om voldoende financiële
middelen te verwerven, waarmee de continuïteit van de projecten kan worden gewaarborgd. Financiële bronnen
zijn: particuliere fondsen, overheidssubsidies en bijdragen van cliënten en relaties. De norm is een 100% dekking
van de kosten van de projecten. Bij het opstellen van de begroting hanteert Ozanam de volgende uitgangspunten:
• Het verkrijgen van voldoende financiëel draagvlak van de projecten door het werven van externe fondsen;
• Ozanam wordt met uitzondering van de huisvestinglasten onafhankelijk van de Vincentiusvereniging voor de
dekking van de kosten.
• De rol van de Vincentiusvereniging als structurele subsidieverstrekker wordt overgenomen door fondsen en
de gemeente.
Toekomstige ontwikkelingen
Het beleid is er op gericht het aantal koppelingen van Vivaldi uit te breiden, het aantal en de kwaliteit van de
vrijwilligers te verhogen en de positieve effecten van de inspanningen op de levenssituatie van de cliënten te
vergroten. Of na de stevige groei in 2015 en 2106 het binnen de mogelijkheden van Speelgooedbeurs ligt om tot
een verdere, aanmerkelijke, uitbreiding te komen wordt nog nader bezien. Zoals eerder is aangegeven wordt het
project BAKboord beëindigd in 2017.
De nagestreefde uitbreiding van Vivaldi is alleen mogelijk als de capaciteit van de projectleiding wordt vergroot en
meer vrijwilligers worden geworven en opgeleid. Dit kost geld en Stichting Ozanam zal daarom en in verband met
de afname van de subsidie van de Vincentiusvereniging meer fondsen dienen te verwerven dan tot nu toe het
geval is geweest. In de komende tijd zal er naar worden gestreefd om tot een nauwe en duurzame samenwerking
te komen met de gemeente Den Haag en enkele fondsen.
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Staat van baten en lasten

exploitatie 2016

exploitatie 2015

Baten

Vincentiusverenigin
g

66.200

88.200

Fondsen en sponsoren

37.070

37.750

Donaties /inkomsten projecten
Donateur
Bijdragen werkgevers en overheid
Bankrent

1.200
25.200

30.000

104

200

Totale baten

25.304

31.400

128.574

157.350

Lasten

Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten

101.251

Dotatie voorziening einde dienstverband

9.500

Verzuimverzekering

3.068

99.000

3.000
113.819

102.000

Kosten vrijwilligers
Reis- en onkostendeklaraties
Deskundigheidsbevordering
Vrijwilligersbijeenkomsten
Werving en selectie vrijwilligers

2.196

8.360

810

1.000

2.095

750

503

11.600
5.604

21.710

Kosten markering en pr
2.270

Materialen en presentaties
Website, nieuwsbrieven, brochures

1.385

Speelgoedbeurs

7.233

700

8.618

2.970

Kantoorkosten
Huur
Inrichting
Internet, telefoonkosten enz.
Kantoorartikeleln

16.200

16.200

193

3.000

1.825

2.250

545

500
18.763

21.950

Algemene kosten
Administratie en
porti
Stichtingskosten

498

1.100
1.250
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Ozanam
Salarisadministratie

542

1.000

Verzekeringen

579

400
600

Representatie
Bankkosten

365

200
1.984

4.550

Totale lasten

148.788

153.180

Exploitatiesaldo

-20.214

4.170

128.574

157.350

Subsidiegevers
Ozanam dankt onderstaande subsidiegevers die in 2016 hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze
projecten.

Vincentiusvereniging Den Haag

Fonds 1818

Gemeente Den Haag
"

"

"

Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis
"

"
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Ozanam

"

"

15

