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2.Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Zout der aarde Den Haag. De Stichting is opgericht
en notarieel geregistreerd op 28 december 2016 en gevestigd te Den Haag. Aanleiding voor
het ontstaan en oprichting van de Stichting is dat Sam Nanhu, medeoprichter en secretaris
van Stichting Zout der aarde Den Haag werd verzocht een kerk te starten in Den Haag. Na
enkele pioniers jaren vond Sam dat de mensen in de Molenwijk, Laakkwartier niet alleen
een kerk nodig hadden maar een organisatie die klaarstond om te helpen bij de sociale
noden die er heersen.
Hij besloot Stichting Zout der aarde Den Haag op te zetten met als doel een organisatie te
zijn die dagelijks klaar staat voor de noden van de mensen in de wijk. De stichting moet een
een stichting worden die hulp kan bieden aan daklozen en verslaafden; schuldhulp
verlening, helpen bij het aanvragen van subsidies en toeslagen, het geven van trainingen en
cursussen enz.
Een Stichting is verplicht door de notaris een akte op te laten stellen (ook wel de statuten
genoemd). Nadat deze akte is opgesteld, waarin o.a. is vastgelegd wie de bestuurders zijn,
volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de belastingdienst. Een
beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Bij het opstellen dan dit beleidsplan is met de eisen van de ANBI rekening
gehouden. Stichting Zout der aarde Den Haag heeft in januari 2017 een ANBI status
aangevraagd. Deze ANBI aanvraag is in behandeling. Een ANBI status heeft als voordeel dat
organisaties en particulieren hun giften af kunnen trekken van de belasting en de stichting
wordt gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.
Dit plan geeft inzicht in:
 Het werk dat de instelling doet
 De manier waarop de instelling geld werft
 Het beheer van het vermogen van de stichting
 De besteding van het vermogen van de stichting
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3.Het werk dat de instelling doet
De komende periode zullen we de volgende activiteiten uitvoeren / ondersteunen of
starten.
Buurtontbijt
Het buurtontbijt is een initiatief om eenzamen, ouderen, daklozen, buurtbewoners,
verslaafden een plek te geven waar ze maandag t/m vrijdag terecht kunnen. Daarnaast
inventariseren we de hulpbehoefte van de gasten en kijken we waar we zelf kunnen helpen
of doorverwijzen naar andere instanties. Zoals schulhulpmaatje, Het Leger des Heils,
Stichting in de Vrijheid, De Hoop.
De doelstelling is dat in deze periode de openingstijden verruimd zullen worden. Dit hangt
af van de beschikbare financiële middelen zijn en het aantal vrijwilligers.
Kinderclub / Muzieklessen
Met de kinderclub willen we ons gebouw met behulp van andere organisaties faciliteren
voor kinderwerk voor basisscholieren / tieners en jongeren van huiswerkbegeleiding en
leuke evenementen tot hulpverlening
Verder starten we met behulp van vrijwilligers met het geven van muzieklessen aan
kinderen en in de toekomst ook aan ouderen. Op dit moment: DJ lessen, raplessen,
Drumlessen en gitaar en pianolessen.
Soep en Brood
Soep en Brood is een initiatief om eenzamen, ouderen, daklozen, buurtbewoners,
verslaafden een plek te geven waar ze maandag t/m vrijdag terecht kunnen en kunnen
ontspannen met een spelletje schaken, sjoelen, kaarten enz. Daarnaast inventariseren we
de hulpbehoefte van de gasten en kijken we waar we zelf kunnen helpen of doorverwijzen
naar andere instanties.
Buurtrestaurant / Muziekevent /Filmavond
Het houden van een maandelijks buurtrestaurant, maandelijks muziekevent voor jongeren
en het houden van een maandelijkse filmavond zijn bedoeld om de mensen in de wijk wat
animatie te bieden en om de verschillende culturen in de wijk nader tot elkaar te brengen.
Met verschillende gerechten en muziekstijlen van verschillende etnische groepen.
Daklozen en Verslaafden
We gaan in de komende periode de activiteiten van Stichting de Rank te Den Haag
overnemen wat betreft de hulp aan daklozen en verslaafden, met kleding, voedsel en hulp in
huisvesting en afkicken. Het hebben van een eigen opvangplek staat hoog op het
prioriteitenlijstje.
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Speciale events / Ere diensten / Meditatief noment
Gezien het ontstaan van de stichting houden we op zondag altijd een eredienst. Hierin
worden naast een bijbeloverdenking ook de wekelijkse activiteiten besproken en eindigen
we altijd met een gezamenlijke maaltijd waarin we veel personen die wonen bij het Leger
des Heils mogen verwelkomen. Verder wordt er op diverse momenten ruimte gemaakt
voor een meditatief moment.
Tweede Hands winkel
Wij willen ruimte hebben voor een tweedehandswinkel, waarin we voornamelijk kleding,
schoenen en andere artikelen verzamelen en voor niks weggeven aan bezoekers die dit
nodig hebben.
Al deze activiteiten zijn in overeenstemming met onze doelstellingen zoals vermeld staat in
onze statuten ( artikel 2)
Voedselbank
Het streven van de Stichting is om in deze perioden een ‘voedselbank’ te worden met een
speciale status, d.w.z. speciaal voor dak -en thuislozen en voor mensen die nog in de
hulpprocedures zitten en daarom nog niet in aanmerking kunnen komen voor de reguliere
voedselbank.
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4.Manieren van geldwerving
De Stichting heeft voor al deze activiteiten financiën nodig.
Op dit moment komen alle gelden uit giften van mensen die het het werk van de Stichting
ondersteunen. Ook gaan wij een nieuwsbrief uitgeven waarin we de activiteiten van de
stichting onder de aandacht brengen. Voor de binnenkomende gelden hebben wij een
rekening bij de ING geopend.
Ook komt er geld binnen via de erediensten / Speciale events
Via de dagelijkse inloop worden er ook giften gegeven die rechtstreeks gebruikt worden
voor de dagelijkse activiteiten van de stichting.
Hiervoor wordt een kas bijgehouden.
De komende periode gaan we ook meer kijken naar de mogelijkheden voor het ontvangen
van subsidies door de lokale overheid of andere instanties.

In artikel 3 van onze statuten staat vermeld waaruit ons vermogen opgebouwd kan worden.
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5.Besteding van het Vermogen
Het vermogen van de stichting zal besteed worden zoals vermeld in de statuten en aan de
activiteiten zoals vermeld aan het begin van dit beleidsplan. Ook zullen er enkele vaste
kosten zijn zoals:
- Huisvestingskosten.
- Kantoorkosten
- Abonnementen voor de leestafel
- Bijdragen aan vrijwilligers
- Materialen
Zoals in de statuten vermeld zullen de bestuurders geen salaris of ander loon ontvangen.
Stichting Zout der aarde Den Haag zal haar administratie laten uitvoeren door het
administratiekantoor Van Driel Finance. Deze zal ook aan het eind van het boekjaar dat
loopt van 1 januari t/m 31 december een jaarrekening opmaken, bestaande uit de winst- en
verliesrekening, de jaarrekening, de balans, en een staat van baten en lasten over het
betreffende boekjaar.
Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er aan onkosten zijn betaald en welke
bedragen zijn uitgegeven aan het beheer van de instelling., wat de aard en omvang van de
inkomsten en het vermogen van de instelling is.
Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een
ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht
hiervan gepubliceerd op de website.
De Penningmeester is verantwoordelijk voor het aanleveren van de boekhouding.
Zie ook artikel 7 van de statuten.
Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Zout der aarde Den
Haag zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit
hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, danwel administratiekosten. Er worden
geen vacatiegelden betaald! De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de
uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Zie Artikel 4.4 van de statuten
Na aftrek van de kosten zal het eventueel batig saldo op de rekening blijven staan. Dit om de
continuïteit van de activiteiten te waarborgen, ook bij eventuele vermindering van
binnenkomede geldstromen.
Na afloop van het eerste kalenderjaar zal er na het verschijnen van de jaarrekening een
begroting gemaakt worden voor de jaren erna. De stichting beheert Bankrekeningnummer:
NL83 INGB 0007491582 t.n.v. Stichting Zout der aarde Den Haag,
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