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VOORWOORD
Het was een zeer enerverend jaar! We moesten leren omgaan met Corona en onze activiteiten daarop
aanpassen. Eind van het jaar hebben we eindelijk een nieuw pand gevonden voor onze werkzaamheden.
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 wijk. Hiervoor is een beleidsplan opgesteld om dit binnen 3 jaar te
verwezenlijken. Tot onze grote vreugde hebben we vrijwel alle punten van het beleidsplan bereikt. Nu we
een nieuwe pand hebben we nieuwe doelen en nieuwe energie om nog meer te betekenen voor de wijk.
Dankbaar zijn we ook voor onze vrijwilligers die eenzamen en ouderen hebben ondersteund met het
bezorgen van maaltijden in Corona tijd.
In het nieuwe pand gaan we Chr. Wijkcentrum de Rank realiseren waar we meer dan ooit onze
doelgroepen kunnen ondersteunen. We hebben een mooie groep sponsoren gevonden die ons financieel
gaan ondersteunen om de verbouwing te financieren, verder gaan we ook fondsen aanschrijven en
subsidies aanvragen. Omdat we ook met grotere geldstromen gaan werken hebben we besloten in 2021 de
boekhouding uit te besteden.

Meer dan genoeg om naar uit te kijken

Sam Nanhu
Secretaris en Pastor
Zout der Aarde Den Haag
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Kerk
- zondagdienst

ORGANISATIE

- fellowship day
- evenementen

Stichting Zout der Aarde Den Haag

Chr. Wijkcentrum de Rank
Voedselbank
jongeren en kinderwerk
2de kans winkel
Verhuur sociaal maatschappelijk
Verhuur zondag aan kerken

Ontmoetingspunt voor ouderen
Koken voor ouderen, daklozen en eenzamen
Muziek
- hulp

De Leiding is in handen van het bestuur (voorzitter, Penningmeester, Secretaris)
M. Nelissen, N. Baanvinger en S. Nanhu
Voor zaken betreffende de kerk aangevuld door kerkteam (Giovanni en Ardeline van Maalsen
en Daniella )

INLOOP de Rank
Ook in het beginjaar van 2020 heeft inloop de Rank weer zijn waarde bewezen voor ouderen,
eenzamen en daklozen. Dit eindigde abrupt door de Corona Pandemie. De voedselbank kreeg
een grotere rol en wezijn gaan koken voor ouderen, eenzamen en zieken. De maaltijden werden
thuisbezorgd. We bezorgden wel 50 of meer maaltijden per week. Ook sloten we ons aan bij het
initiatief Niet Alleen 070. Verder werd een van onze klanten gevolgd door een Filmploeg die
voor de voedselbank een docufilm maakte.
Ook dit jaar hadden wij onze vertrouwde sponsors, bakkerij Klink, Coöperatie ECO & CO, Henk
Bruggeman van het Vaderhuis Huizen van Licht en Voedselbank Haaglanden.
De kerstmaaltijd dit jaar ging vanwege Corona en de 1,5m afstand niet door.
De volgende vrijwilligers hebben ons het afgelopen jaar geholpen bij de inloop:
Sam, , Arie en zijn team, Tahar, Ivan, Ralph, Nathalie, Edwin, Erik, Sinie, Marcin, Daniel, Jeremy,
Matthias, Sidonia, Marc, Maartje, Daniella
Wij zijn hen dankbaar. Zonder hun inzet was het niet mogelijk geweest te doen wat we doen.
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NIEUW GEBOUW
Per 1 november hebben we dan eindelijk ondanks de Corona crisis een nieuw pand gevonden
waar we in de toekomst onze activiteiten kunnen voortzetten. Voormalig Slagerij van Dongen
willen wij omturnen in Christelijk wijkcentrum de Rank. Naast onze vertrouwde activiteiten
willen we meer activiteiten organiseren voor de bewoners van de wijk. Speciaal ouderen en
jongeren hebben onze aandacht.
We hebben een subsidieaanvraag lopen bij het Kansfonds en hebben volgend jaar een gesprek
met de gemeente den Haag.
Met een groep gemotiveerde vrijwilligers zijn we druk bezig om het pand zo snel mogelijk
gebruiksklaar te krijgen. Dank gaat uit naar: Henk, Giovanni, Albert, Harald, Lennert, Arie, Ivan,
Carlos, Jeroen
Met de verhuurder hebben we voor een half jaar korting op de huurprijs gekregen om de
financieren op orde te krijgen. Volgend jaar gaan we in gesprek met verschillende partners die
ook gebruik kunnen maken van het gebouw.

Kerk
Nu we een nieuw pand hebben willen we een duidelijke scheiding hebben tussen de Stichting
en de kerk. Nog steeds zijn er plannen om te fuseren met Huizen van Licht, maar Corona is daar
wel een grote vertraging ontstaan.
Kerk activiteiten zullen voornamelijk plaatsvinden op zaterdag en zondag.

Website /Multimedia
Het multimedia team bestaande uit Jeremy en Daniel, Matthias en Dewshan en heeft trouw het
geluid ( microfoons en boxen) opgezet en verzorgd, beamer bediend en diensten opgenomen.
De website is aangepast maar vanwege de omstandigheden nog niet geoptimaliseerd zoals het
zou moeten zijn.
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FINANCIEN
Gelukkig zijn we 2020 ondanks de pandemie het jaar financieel goed doorgekomen.
EIGEN VERMOGEN
Het eigen vermogen is iets toegenomen in 2020.
UITGAVEN
Huur en verbouwing zullen de grootste kostenposten worden in 2021
INKOMSTEN
De verwachtte grotere uitgaven proberen we te compenseren door sponsoring, acties en
subsidies. Ook verwachten we grotere inkomsten door onderverhuur.
STEUN
Dit jaar hebben wij enkele personen/gezinnen gesteund bij financiële problemen.
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