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00 Voorwoord van de bestuurder
Dordrecht, 30 juni 2022

“Samen bouwen aan een actieve, veerkrachtige lokale gemeenschap”

Het jaar 2021 was het startjaar van de stichting Samen Dordt. We kijken met dankbaarheid terug en
verwachting vooruit. Dankbaar zijn we voor de flexibele inzet van velen. Verwachting hebben we
omdat we verrassende groei en bloei zien ontstaan.
Onder de paraplu van Samen Dordt waren in 2021 een achttal hulpinitiatieven actief. Ieder met een
eigen kleur, doelgroep en aanpak. Met als gemeenschappelijke deler de vrijwillige inzet voor de
bloei van de stad en haar inwoners.
De stichting Samen Dordt is opgericht in coronatijd met als doel om krachten te bundelen in lokaal
welzijnswerk. In de notitie ‘Sociaal sterker de crisis uit’ van de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) wordt Samen Dordt als voorbeeld genoemd.
“Koester het weefsel van verenigingen, sociale initiatieven en onderling hulpbetoon.
Een actieve, veerkrachtige lokale gemeenschap vormt een buffer die de sociale impact van crises
letterlijk en figuurlijk kan opvangen. Behoud en beloon de energie die tijdens de coronacrisis is
ontstaan. Creatieve initiatieven zijn niet voorbehouden aan een crisis en zijn ook geen sluitstuk van
beleid. Een voorbeeld is Samen Dordt, waar sociale initiatieven hun krachten bundelen en nieuw
initiatief is verankerd in duurzame stichtingen.”
Samen bouwen aan een actieve, veerkrachtige lokale gemeenschap – dat is voor ons de essentie.
Samen zit in ons DNA. We werken als netwerkorganisatie met alle relevante actoren binnen het
sociale domein en maken gebruik van elkaars expertise en mogelijkheden. Samenwerken doen we
zeker ook met de doelgroep. We bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend
burgerschap. Want alleen samen zijn we Dordt.
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In dit jaarverslag leggen we graag verantwoording af, zowel inhoudelijk als financieel. We delen
hoogtepunten, staan stil bij ons DNA, geven een kijkje in de interne keuken, delen verslagen van
hoopvolle initiatieven en presenteren onze jaarrekening.
Graag willen we jou bedanken voor je inzet als vrijwilliger, samenwerking als partner, ondersteuning
als donateur, meeleven als betrokkene. Wat een voorrecht dat we dit werk samen mogen doen en
dragen. Gedreven door naastenliefde. In geloof en vertrouwen. Vanuit hoop en verwachting.
Voor de bloei van de stad!

W.B. (Wiebe) van Horssen
Directeur-bestuurder
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01 Het jaar 2021 in vogelvlucht
Kernteams actief in 2021

Broodnodig

De Rustplek Dordt

Dagelijks Brood

HipHelpt Dordt

Diaconaal Platform

Jong Dordt

Hulplijn Dordt

Vindplaatsen
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Programmatische hoogtepunten in 2021

✓

Nieuwe initiatieven: Hulplijn Dordt, Jong Dordt, Vindplaatsen

✓

Ontvangst aanmoedigingsprijs Inzet078 voor De Rustplek

✓

Afstemmingsbijeenkomst ‘zingeving en mentaal welzijn’

✓

Opdracht jongerenwerk op het Houthavenplein

✓

Verkenning samenwerking met het Staartlicht

✓

Uitgave schapenkoppenspel #wijzijnsamendordt

✓

Opname promotiefilmpjes initiatieven

✓

Uitgave DordtPas voucher Inzet078 aan vrijwilligers

Het schapenkoppenspel is een uniek kaartspel om met elkaar in gesprek te komen over
kenmerkende Dordtse thema’s.

Organisatorische hoogtepunten in 2021

✓

Raad van Toezicht: 2 nieuwe leden (totaal 5 leden)

✓

Stichtingsraad: 3 nieuwe leden (totaal 33 kerken lid)

✓

Stuurgroep Samen Dordt: 1 nieuw lid (totaal 6 leden)

✓

Bemensing: functie coördinator informele zorg

✓

Huisvesting: gezamenlijk kantoor aan Vijverplantsoen 28

✓

Financiering: vanuit 5 fondsen/stichtingen

✓

Subsidiëring: vanuit gemeente Dordrecht voor 5 projecten

✓

Afstemming: stichtingsraadvergadering en ontmoetingsavond

✓

Samenwerking: met 5 landelijke organisaties
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Betrokkenheid en bereik in 2021

33

05

02

Stichtingsraadleden

RvT-leden

Medewerkers

30+

500+

1.200+

Kernteam-/stuurgroepleden

Vrijwilligers

Dordtenaren

Wij geloven in duurzaam herstel van relaties
en een hoopvolle toekomst voor iedere Dordtenaar.
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02 Het DNA van Samen Dordt
Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten. We bieden praktische hulp op verschillende
gebieden binnen het sociale domein. Samen met de initiatieven in ons netwerk, met kerken en met
alle inwoners van onze stad.
Gedreven door naastenliefde willen we mensen helpen om hulp te bieden én om hulp te vragen.
Op die manier dragen we samen bij aan de bloei van de stad.

Netwerkorganisatie

Koepelorganisatie

Profiel
Samen Dordt is een netwerkorganisatie die de verbinding legt en de samenwerking zoekt met alle
relevante actoren binnen het sociale domein. De stichting functioneert ook als koepelorganisatie,
waaronder verschillende kernteams actief zijn. Deze kernteams ontplooien initiatieven gericht op het
bieden van praktische hulp, het creëren van een sociaal vangnet en het verlenen van preventieve zorg.

Visie
Samen Dordt streeft naar een samenleving waarin mensen en gemeenschappen tot duurzame bloei
komen dankzij sociale initiatieven met een preventief en transformatief karakter. Wij bouwen aan
een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en een helpende hand bieden aan
mensen die achterop dreigen te raken.
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Missie
Samen Dordt zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels
praktische hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde. Wij
bevorderen zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap vanuit het leggen van relaties
en dragen bij aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen.

Kernwaarden
Samen Dordt heeft een christelijke identiteit en werkt vanuit Bijbelse motivatie en inspiratie. De
volgende kernwaarden zijn leidend in ons werk en bepalend voor ons beleid:

Transformatie

Inclusiviteit

Dienstbaarheid

Duurzaamheid

Samenwerking

Perspectief

Beleidsplan
Voor de jaren 2022-2024 hebben wij in 2021 het beleid uitgewerkt in een beleidsplan. Download het
volledige document via onze website en lees meer over het unieke DNA van Samen Dordt. In het
beleidsplan 2022-2024 komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde:
Organisatieprofiel | Organisatiestructuur | Strategische doelen
Intern beleid | Financieel beleid
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03 Een kijkje in de interne keuken
Samen Dordt wordt bestuurd door de stichting Dordt Integraal. Deze bestuursorganisatie vormt als
het ware het wortelstelsel van de diaconale netwerk- en koepelorganisatie Samen Dordt en de
missionaire evenknie Missie Dordt.

Missie Dordt

Samen Dordt

Dordt Integraal

Organisatiestructuur
Samen Dordt functioneert onder een raad-van-toezicht-bestuurders-model. In een stichtingsraad
zijn de leden vertegenwoordigd. De stuurgroep functioneert als ‘serviceprovider’ naar de kernteams,
die uitvoering geven aan de diverse projecten. Het ‘werk in het veld’ wordt vooral uitgevoerd door
vrijwilligers. Betaalde krachten waarborgen de continuïteit en stimuleren, faciliteren, coördineren en
professionaliseren de vrijwillige inzet.

Raad van Toezicht
Dhr. E. (Bert) van de Burgt (voorzitter)
Mevr. Y.T. (Yvette) Crentsil – Waterberg (vicevoorzitter)
Dhr. D.A. (Dion) van Steensel
Mevr. S.B. (Sandra) Doeze Jager – van Vliet
Dhr. K.J. (Jesse) van Nes
Directeur-bestuurder
Dhr. W.B. (Wiebe) van Horssen
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Raad van Toezicht
In 2021 zijn er 2 nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Daarmee komt het totaal aan
leden op 5 personen. De leden doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.
Stichtingsraad
In 2021 zijn er 3 nieuwe leden toegetreden tot de stichtingsraad. Daarmee komt het totaal aan leden
op 33 Dordtse kerken. De betreffende kerken hebben een lidmaatschapsverklaring ondertekend.
Stuurgroep
In 2021 is er 1 nieuw lid toegetreden tot de stuurgroep. Daarmee komt het totaal aan leden op 6
personen. De leden doen hun werk vrijwillig en zijn dus onbezoldigd.
Medewerkers
In 2021 was er naast de directeur-bestuurder (0,3 fte) per februari een coördinator informele zorg
(0,56 fte) in loondienst van Samen Dordt. Helaas kon laatstgenoemde van augustus t/m december
geen werkzaamheden verrichten vanwege ziekte. Voor medewerkers geldt de CAO Sociaal Werk
waarbij de directeur-bestuurder is ingedeeld in schaal 9.
Vrijwilligers
In 2021 waren er meer dan 500 vrijwilligers actief
binnen de verschillende initiatieven en organen
van Samen Dordt, waaronder zowel incidentele
als structurele vrijwilligers.

Huisvesting
Samen Dordt en Missie Dordt huurden in 2021 een
tweetal werkplekken aan het Vijverplantsoen 28
te Dordrecht. Op deze locatie zijn diverse
sociaalmaatschappelijke organisaties gehuisvest
met wie de stichtingen samenwerken. Dankzij
gezamenlijke huisvesting op één locatie zijn er
korte lijntjes en vindt er directe afstemming plaats
tussen de samenwerkende organisaties.
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04 Verslag van hoopvolle initiatieven
Onder de paraplu van Samen Dordt waren in 2021 een achttal hulpinitiatieven actief. Ieder met een
eigen kleur, doelgroep en aanpak. Met als gemeenschappelijke deler de vrijwillige inzet voor de
bloei van de stad en haar inwoners. Graag doen wij in dit hoofdstuk kort verslag van deze hoopvolle
initiatieven. Voor meer details verwijzen we naar de projectverslagen.

Samen Dordt

Zet zich in voor kwetsbare stadsgenoten vanuit een
samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde
Website: samendordt.nl

Verslag over 2021
Het jaar 2021 was het startjaar van Samen Dordt. Vanuit haar koepelfunctie bood Samen Dordt een
passende organisatievorm aan een achttal hulpinitiatieven. Vanuit de netwerkfunctie legde de
stichting de verbinding met het sociale domein en werd de samenwerking gezocht. Zo participeerde
Samen Dordt in initiatieven als Dordt Schoon, Sociaal Tuinieren, NL Doet, distributie van mondkapjes,
distributie van handgel en de Paasgroet bloemenactie. Ook werd er een afstemmingsbijeenkomst
‘zingeving en mentaal welzijn’ georganiseerd en participeerde afgevaardigden van Samen Dordt
in diverse platforms en netwerkbijeenkomsten.
Tijdens de jaarlijkse stichtingsraadvergadering en nieuwjaarsbijeenkomst van de bestuursorganisatie
Dordt Integraal werden de plannen van Samen Dordt en Missie Dordt gedeeld met de leden en
betrokkenen. De interactieve onlinebijeenkomst met als thema ‘integrale missie’ werd bijgewoond
door meer dan 90 deelnemers. In het najaar van 2021 organiseerde de stuurgroep van Samen Dordt
een ontmoetingsavond met de verschillende kernteams die onder de koepelorganisatie opereren.
Doel was om de onderlinge samenwerking en algehele dienstverlening te bevorderen. Door de
initiatieven te ontzorgen kunnen zij zich richten op hun kernactiviteit.
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Broodnodig

Verzorgt een voedseluitgiftepunt op straat voor
dak- en thuislozen.
Website: samendordt.nl/broodnodig

Verslag over 2021
Het initiatief Broodnodig bestaat inmiddels al meer dan 20 jaar. Ook in 2021 stonden we elke
dinsdagavond met ongeveer zeven vrijwilligers op de hoek van de Spuiboulevard en de Johan de
Wittstraat. We deelden soep met brood uit, een broodje met knakworst, een zakje met fruit,
vruchtensap, zakdoekjes en broodjes voor de volgende dag. Tegelijkertijd maakten de vrijwilligers
een praatje met de mensen die ze tegenkwamen. Per keer kwamen er zo’n 20 bezoekers langs bij
ons uitdeelpunt. Tijdens de covid-19 pandemie functioneerde het uitgiftepunt onder de vlag van het
samenwerkingsverband Licht voor Dordt. Het kernteam is verantwoordelijk voor de coördinatie van
het initiatief en bestond in 2021 uit drie leden. Broodnodig had in 2021 circa 14 vrijwilligers verdeeld
over twee groepen.
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Dagelijks Brood

Levert voedselpakketten aan huis bij mensen die daar
door hulpinstanties voor aangemeld zijn.
Website: samendordt.nl/dagelijksbrood

Verslag over 2021
Het initiatief Dagelijks Brood bestond in 2021 vijf jaar. De circa 30 bezorgers haalden ook in 2021
gedurende zes dagen per week boodschappen op bij de twee deelnemende supermarkten en
bezorgden dit bij circa 90 huishoudens. Tijdens de avondklok die er was vanwege de covid-19
pandemie, kregen wij ontheffing van de veiligheidsregio, zodat de boodschappenpakketten alsnog
bezorgd konden worden. Met Pasen werd er een speciale actie georganiseerd door een tweetal
kerken, waarbij ‘giftbags’ werden gemaakt en gedistribueerd voor begunstigden van Dagelijks
Brood. Een kernteam van drie leden was in 2021 verantwoordelijk voor de coördinatie van het
initiatief. Zij werken nauw samen met de sociale wijkteams en andere hulpinstanties, door wie
begunstigden worden aangemeld.
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De Rustplek Dordt

Zoekt gastgezinnen voor mensen die tijdelijk een plek nodig
hebben om tot rust te komen.
Website: samendordt.nl/derustplek

Verslag over 2021
Het jaar 2021 was het startjaar van De Rustplek Dordt. We zijn blij met de brede erkenning vanuit de
gemeente Dordrecht en het sociale domein. In het startjaar werden we gekozen tot winnaar van de
aanmoedigingsprijs 2021 van Inzet078. Met 11 gastgezinnen hebben we 8 woontrajecten kunnen
aanbieden wat geresulteerd heeft in 986 nachten verblijf. De Rustplek Dordt werkt samen met
andere maatschappelijke organisaties op het gebied van huisvesting. Insteek is om samen te
bouwen aan een informele huisvestingsalliantie. In 2021 is er gebouwd aan de interne organisatie en
procedures. Ook is er gestart met de externe positionering van het initiatief. De Rustplek Dordt kende
vier kernteamleden en drie trajectbegeleiders. De coördinatie gebeurde door de parttime
coördinator informele zorg van Samen Dordt.
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Diaconaal Platform

Verbindt diakenen uit verschillende kerken om kennis te delen
en ervaringen uit te wisselen.
Website: samendordt.nl/diaconaalplatform

Verslag over 2021
Het Diaconaal Platform vierde in 2021 haar 10-jarig jubileum. Eens per half jaar houdt het Diaconaal
Platform een bijeenkomst. Iedere diaconie krijgt hiervoor een uitnodiging. Hierin wordt aandacht
gegeven aan actuele thema’s. Vanwege beperkende covid-19 maatregelen kon de halfjaarlijkse
bijeenkomst in het voorjaar van 2021 niet doorgaan. De bijeenkomst in het najaar van 2021 heeft
wel plaatsgevonden en had als thema: ‘kerk met beide benen in de buurt’. Tijdens deze bijeenkomst
werden de buurtinitiatieven ‘Vindplaatsen, Papiercafés en Umoja’ gelanceerd. De activiteiten van
het Diaconaal Platform werden in 2021 gecoördineerd door een kernteam van vijf leden, die een
afspiegeling vormen van de breedte van het kerkelijke leven op het Eiland van Dordrecht. Er zijn in
het totaal 33 kerken aangesloten bij het Diaconaal Platform.
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HipHelpt Dordt

Koppelt vrijwilligers aan mensen met een hulpvraag
bij hen in de buurt.
Website: samendordt.nl/hiphelpt

Verslag over 2021
Het jaar 2021 was het startjaar van HipHelpt Dordt. In 2021 hebben we met 366 hulpbieders in het
totaal 146 hulpvragen behandeld wat geresulteerd heeft in 1.484 contactmomenten. Gemiddeld
werd 69% van de hulpvragen binnen 3 km afstand gekoppeld aan een vrijwilliger. Daar zijn we trots
op. We verbinden buurtgenoten die elkaar anders niet zouden hebben gevonden. De categorieën
hulpvragen zijn te verdelen in praktische hulp (71%), sociale hulp (20%) en vervoershulp (9%). De top
5 van type hulpvragen bestaat uit: mankracht, hulp in de tuin, hulp bij dingen ophangen, bezoeken
en hulp bij boodschappen. Het kernteam kende een teamleider en drie matchingsteamleden. De
coördinatie gebeurde door de parttime coördinator informele zorg van Samen Dordt. HipHelpt Dordt
werkt samen met de Hulplijn Dordt.
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Hulplijn Dordt

Brengt hulpvragers eenvoudig en snel in contact
met de meest geschikte hulpverlener.
Website: samendordt.nl/hulplijn

Verslag over 2021
Het jaar 2021 was het startjaar van de stichting Hulplijn Dordt, een structurele voortzetting van de
incidentele hulplijn die is ontstaan onder de vlag van het corona-hulpinitiatief Licht voor Dordt. In
2021 zijn er 573 hulp-/informatievragen behandeld. Er zijn 65 maatschappelijke organisaties in kaart
gebracht, waarvan 38 benaderd met de vraag om samen te werken. Middels diverse communicatie
uitingen is ingezet op de verdere positionering van de hulplijn als hét loket voor informele hulp. De
uitvoerende organisatie bestond uit een parttime hulplijnmedewerker, die nauw samenwerkte met
de coördinatoren van de stichtingen Present Dordrecht-Papendrecht, Netwerk Dordtse Helden en
Samen Dordt. De bestuurlijke organisatie werd gevormd door een drietal bestuursleden die zijn
aangesteld door deze drie stichtingen.
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Jong Dordt

Helpt jongeren groeien en werkt met hen aan een volwaardige
plek in de samenleving.
Website: samendordt.nl/jongdordt

Verslag over 2021
Vanuit een samenwerking tussen Youth for Christ, Missie Dordt en Samen Dordt is begin 2021 het
initiatief Jong Dordt opgericht. Onder Samen Dordt wordt een laagdrempelige basisvoorziening voor
jongeren geboden met een preventieve functie. In 2021 bediende Jong Dordt vanuit een mobiele
ontmoetingsplek een drietal wijken, namelijk de Lijnbaan, Krispijn en de Staart. Per wijk bereikte het
initiatief circa 15-20 jongeren. Vanwege covid-19 maatregelen waren er interrupties in de uitvoering
van het jongerenwerk. Op het Houthavenplein kreeg Jong Dordt een opdracht voor preventief
jongerenwerk vanuit de gemeente Dordrecht. Het werk werd uitgevoerd door een team van circa
10-15 vrijwilligers onder aansturing van een coördinerend jongerenwerker. Een hoogtepunt in 2021
was de Tour d’Orange en het buurtfeest op het Houthavenplein.
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Vindplaatsen

Inloopplekken waar je terecht kunt voor zingeving,
ontmoeting en praktische hulp.
Website: samendordt.nl/vindplaatsen

Verslag over 2021
Eind 2021 is het initiatief Vindplaatsen opgezet. Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de
inloopmogelijkheden van de Dordtse kerken. We concludeerden dat meer dan 20 kerken hun
deuren wekelijks openzetten als vindplaats van zingeving, ontmoeting en/of praktische hulp. In 2021
is er een projectplan uitgewerkt. Samen Dordt wil met haar interventie bijdragen aan de positionering
van de ontmoetingsplekken van de Dordtse kerken. We hopen met dit project de bekendheid te
vergroten en de drempel ernaar toe te verlagen. Daarnaast geloven wij dat de vindplaatsen een
belangrijke loket- en hulpfunctie kunnen vervullen. In 2021 is er een website gebouwd en is het
initiatief gelanceerd. De implementatie van het initiatief start per januari 2022 en wordt uitgevoerd
door de coördinator buurtinitiatieven van Samen Dordt.
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05 Jaarrekening en financiële positie
Samen Dordt presenteert met dankbaarheid de jaarrekening over 2021. In dit hoofdstuk delen wij de
balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021, de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling en een toelichting op de balans en staat van baten en lasten.

€ 95.699 aan baten

€ 89.104 aan lasten

Financiële positie
In 2021 hadden wij € 95.699 aan baten, zijnde 127% van de begrote inkomsten, afkomstig vanuit
financiering van fondsen en stichtingen (34%), subsidies van de lokale overheid (39%), bijdragen van
de Dordtse kerken (12%), giften van bedrijven en particulieren (7%), acties (3%) en overige (5%).

7%

3% 5%
34%

12%

39%

Fondsen

Overheid

Kerken

Bedrijven en part.

Acties

Overige
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In 2021 hadden we € 89.104 aan lasten, zijnde 118% van de begrote uitgaven, bestaande uit
projectkosten, personeelskosten, promotiekosten en overige algemene kosten. De direct toewijsbare
personeelskosten, promotiekosten en overige algemene kosten van initiatieven zijn verantwoord
onder de projectkosten van het desbetreffende initiatief.
Het saldo van € 6.595 is toegekend aan de algemene reserve en bestemmingsreserve conform de
staat van baten en lasten en de daarop gegeven toelichting. De totale stichtingsreserve komt
daarmee per 31 december 2021 op € 34.854.

Duurzaamheid
Samen Dordt streeft naar maximale financiële duurzaamheid en minimale financiële kwetsbaarheid
op de lange termijn. Concreet wordt daar op de volgende wijzen invulling aan gegeven:
1. Fondsenspreiding. Samen Dordt streeft naar een goede spreiding van haar inkomsten over de
verschillende inkomstenbronnen. Dankzij deze fondsenspreiding is de stichting minder kwetsbaar
bij het wegvallen van één van de bronnen.
2. Vrijwillige inzet. Samen Dordt kenmerkt zich door een hoge mate van vrijwillige inzet t.o.v.
betaalde inzet op alle niveaus in de organisatie. Deze hoge mate van vrijwillige inzet draagt bij
aan de financiële duurzaamheid van de organisatie.
3. Financieel beleid. Samen Dordt gaat geen verplichtingen aan, zonder dat daarvoor voldoende
financiële dekking is. De stichting streeft naar optimale aanwending van de beschikbare
middelen aan de doelstelling. Tegelijkertijd bouwt de stichting een gezonde buffer op om
tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en nieuwe activiteiten te initiëren.

Toezicht
De directeur-bestuurder is door de Raad van Toezicht aangesteld en heeft de operationele
eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten binnen Samen Dordt. De Raad van Toezicht (RvT)
vergadert vijf keer per jaar. In aanloop naar de RvT-vergaderingen brengt de directeur-bestuurder
verslag uit van de afgelopen periode en de financiële en operationele voortgang. Daarnaast zet
de directeur-bestuurder de lijnen uit waarlangs de jaarplannen worden opgesteld van de diverse
afdelingen binnen Samen Dordt en verantwoordt deze naar de RvT.
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Balans per 31 december 2021

ACTIVA
Rekening-courantverhoudingen
Overige vorderingen

31 december 2021

31 december 2020

1.595

21.233

0

0

Totaal vorderingen

1.595

21.233

Totaal liquide middelen

64.446

0

TOTAAL ACTIVA

66.041

21.233

31 december 2021

31 december 2020

Banktegoeden

PASSIVA
Algemene reserve
Batig saldo verslagjaar
Bestemmingsreserve

64.446

12.478

21.233

6.595

0

15.781

0

Totaal stichtingsreserves
Belastingen en sociale premies
Overige schulden

34.854

21.233

2.498

0

28.689

0

Totaal kortlopende schulden

31.187

0

TOTAAL PASSIVA

66.041

21.233
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Staat van baten en lasten over 2021

BATEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

Bijdragen fondsen en stichtingen

35.400

32.450

Subsidies

25.000

37.485

Donaties

15.000

17.401

0

8.363

75.400

95.699

Begroting 2021

Realisatie 2021

Projectkosten

46.250

66.584

Personeelskosten

18.600

14.704

Promotiekosten

2.000

3.177

Overige algemene kosten

8.550

4.639

75.400

89.104

0

6.595

Ten bate van algemene reserve

0

-2.159

Ten bate van bestemmingsreserve

0

8.754

Overige opbrengsten
SOM DER BATEN
LASTEN

SOM DER LASTEN

SALDO VAN BATEN EN LASTEN
Bestemming van het resultaat
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN
Oprichting
De stichting is opgericht op 29 september 2020 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel te Rotterdam onder nummer 80458297. De statutaire naam van de stichting luidt
Stichting Samen Dordt. De stichting is statutair gevestigd te Dordrecht.
Doel
Het zich inzetten voor kwetsbare stadsgenoten en een inclusieve samenleving middels praktische
hulpinitiatieven vanuit een samenwerkend netwerk gedreven door naastenliefde; het bevorderen
van zelfredzaam, verbindend en participerend burgerschap vanuit het leggen van relaties en
bijdragen aan de vindbaarheid van dienstverlening en voorzieningen; het optreden als algemeen
nut beogende instelling; alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
Verslaggeving
Het doel van deze verslaggevingsrichtlijn is inzicht geven in de kosten van de organisatie en
besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor de gelden bijeengebracht zijn. De
jaarrekening is opgesteld in euro's. De toegepaste grondslagen voor waardering zijn ongewijzigd ten
opzichte van die van het vorige jaar.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de staat van baten
en lasten.
Gebeurtenissen na de balansdatum
Niet van toepassing.

samendordt.nl | Jaarverslag 2021 – Pagina 24

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij voor de
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.
Bestemmingsreserve
Voor inkomsten met een bepaalde bestemming die in het verslagjaar niet zijn aangewend wordt
een bestemmingsfonds gevormd. Deze middelen zijn dus bestemd voor een specifiek doel en
daarom niet vrij besteedbaar.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en
andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.
Baten en lasten
De baten worden gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. De kosten
worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
Personeelskosten
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd
zijn, in overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden. De stichting heeft een pensioenregeling.
Belastingplicht
De stichting is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting en vennootschapsbelasting.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
2021

2020

1. Rekening-courantverhoudingen
Rekening-courant stichting Missie Dordt

1.595

21.233

1.595

21.233

Rabobank - betaalrekening

19.446

0

Rabobank - spaarrekening

45.000

2. Banktegoeden

64.446

0

Stand begin boekjaar

21.233

0

Resultaat boekjaar

-2.159

21.233

Stand einde boekjaar

19.074

21.233

Stand begin boekjaar

7.027

0

Resultaat boekjaar

8.754

7.027

15.781

7.027

2.498

0

2.498

0

26.145

0

2.544

0

28.689

0

3. Algemene reserve

4. Bestemmingsreserve

Stand einde boekjaar

5. Belastingen en sociale premies
Te betalen loonheffing

6. Overige schulden
Vooruit ontvangen subsidies en bijdragen
Overige kortlopende schulden

7. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Geen
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Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

35.400

32.450

35.400

32.450

1. Bijdragen fondsen en stichtingen
Bijdragen fondsen en stichtingen

Toelichting
Dit betreft de bijdragen van het Oranjefonds, Kansfonds, Stronck-Kemp Fonds, Stichting Huisraadbank en de Stichting
Rotterdam. Het Oranjefonds betaalde een voorschot van 80%, de stichting Rotterdam een voorschot van 90%, de
overige fondsen/stichtingen het volledige toegezegde bedrag.

2. Subsidies
Subsidie gemeente Dordrecht

25.000

37.485

25.000

37.485

Toelichting
Dit betreft de subsidies van de gemeente Dordrecht voor de initiatieven De Rustplek Dordt, HipHelpt Dordt, Jong
Dordt, Sociaal Tuinieren en Vindplaatsen. De subsidie voor Vindplaatsen valt grotendeels in het boekjaar 2022.
3. Donaties
Donaties kerken en gemeenten
Donaties bedrijven en particulieren

10.000

11.150

5.000

6.251

15.000

17.401

0

3.363

4. Overige opbrengsten
Acties
Doorbelasting kosten coördinatie Hulplijn Dordt

4.000

Aanmoedigingsprijs De Rustplek Dordt

1.000

SOM DER BATEN

0

8.363

75.400

95.699
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LASTEN

Begroting 2021

Realisatie 2021

Projectkosten Broodnodig

4.005

2.427

Projectkosten Dagelijks Brood

1.250

162

5. Projectkosten

Projectkosten Diaconaal Platform

375

139

Projectkosten De Rustplek Dordt

19.620

22.094

Projectkosten HipHelpt Dordt

21.000

24.239

Projectkosten Hulplijn Dordt

0

5.616

Projectkosten Jong Dordt

0

10.883

Projectkosten Vindplaatsen

0

1.024

46.250

66.584

Toelichting
Bij de projecten De Rustplek Dordt, HipHelpt Dordt, Jong Dordt en Vindplaatsen is er sprake van doorbelasting van
loonkosten conform de projectbegroting.

6. Personeelskosten
Loonkosten coördinator

5.400

28.794

Uitkering ziekengeld UWV

0

-6.878

Doorbelasting aan De Rustplek Dordt

0

-12.501

Doorbelasting aan HipHelpt Dordt

0

-12.501

Subtotaal loonkosten coördinator

5.400

-3.086

13.200

19.623

Doorbelasting aan De Rustplek Dordt

0

-3.200

Doorbelasting aan HipHelpt Dordt

0

-3.200

Doorbelasting aan Jong Dordt

0

-926

Doorbelasting aan Vindplaatsen

0

-200

Subtotaal loonkosten bestuurder

13.200

12.097

Opleidingskosten bestuurder

0

4.693

Overige personeelskosten

0

1.000

Subtotaal overige personeelskosten

0

5.693

18.600

14.704

Loonkosten bestuurder

Totaal Personeelskosten
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Toelichting
In het boekjaar waren er twee parttime medewerkers in dienst van de stichting met een totale omvang van 0,86 fte.
De doorbelasting van loonkosten aan de diverse initiatieven is conform de begroting en de hierover gemaakte
afspraken met de initiatieven.
7. Promotiekosten
Reclame- en drukwerkkosten

2.000

3.177

2.000

3.177

Toelichting
Deze kosten hangen samen met het op de kaart zetten van Stichting Samen Dordt en haar initiatieven. De direct
toewijsbare promotiekosten van initiatieven zijn verantwoord onder de projectkosten van het desbetreffende
initiatief.

8. Overige algemene kosten
Kosten stuurgroep

150

0

Kosten stichtingsraad

250

0

Kosten Raad van Toezicht

250

0

Huisvestingskosten

2.400

0

Communicatiekosten

1.200

0

Kantoorkosten

900

1.032

Bankkosten

600

7

Hulpmiddelen / kantoorbenodigdheden

1.750

600

Diversen

1.050

3.000

8.550

4.639

Toelichting
Deze algemene kosten betreffen de niet doorbelaste algemene kosten aan de diverse initiatieven. De direct
toewijsbare algemene kosten van initiatieven zijn verantwoord onder de projectkosten van het desbetreffende
initiatief.

Totaal Kosten

75.400

89.104
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