Jaarrekening 2018
Stichting Diaconaal Inloopcentrum
‘t Hemeltje
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Samenvatting

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in de stad voor dak- en thuisloze mensen. Een plaats
waar ruimte is, waar je met je verhaal, je zorgen en vragen een luisterend oor kunt vinden. Het
aantal gasten in 2018 in ons huis was 13.266 en dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Wel hebben we gemerkt dat het onrustiger wordt. We zijn op een enkele keer na het hele jaar
6 middagen per week open geweest.
In december 2017 werd bekend dat de Gemeente Eindhoven de aangevraagde subsidie van €
56.000 had toegekend. De overige inkomsten werden geraamd op
€ 78.300. Het totaal inkomsten en het totaal uitgaven werden begroot op € 134.300. Het
voorziene resultaat kwam daarmee op nul.
Er werd in het verslagjaar € 13.779 meer uitgegeven dan begroot. Het betreft voornamelijk
een overschrijding in de personele kosten. Door langdurige uitval van een coördinator was het
voor de continuïteit van ‘t Hemeltje noodzakelijk extra menskracht in te zetten (meeruren,
externe zzp-er, inzet vrijwilligers, extra huiskamerwerker). Deels kon dit worden betaald uit
de uitkering van de ziektekostenverzekering. Er werd extra geïnvesteerd in teamtraining en
coaching. De arbeidsovereenkomst van de agogische medewerker werd met wederzijds
goedvinden beëindigd.
Er werd in het verslagjaar € 12.164 meer aan inkomsten ontvangen, voornamelijk door extra
bijdragen van de betrokken kerken uit Eindhoven en omgeving. Ook draagt van 2018-2021 de
Nederlands Gereformeerde Kerk structureel bij. De particuliere giften toonden enige groei.
Het Kansfonds heeft ons meegedeeld voor 2018 (en 2019) bij te dragen om de exploitatie aan
te vullen.
Er werd een eenmalige restitutie ontvangen van teveel betaalde premie voor de
ziektekostenverzekering, die werd toegevoegd aan de bestemmingsreserves. Aan de overige
bestemmingsreserves werd geen geld onttrokken. De kosten voor giften en leningen aan
gasten zijn de afgelopen jaren gestegen. Er werd een aanzienlijke donatie ontvangen om die
gestegen kosten de komende jaren op te vangen.
Mede door de hogere inkomsten werd het verlies over 2018 beperkt tot een bedrag van € –
1.615.
Op basis van de meerjaren begroting 2019 -2022 wordt geconcludeerd dat er een structureel
groter wordend tekort in de exploitatie gaat ontstaan (bij een ongewijzigde situatie) en dat we
daardoor de reserves teveel dreigen uit te putten. Het werven van nieuwe donateurs en het
aanboren van nieuwe subsidies is dus van levensbelang.
We zijn zeer dankbaar voor alle steun die we van alle kanten krijgen voor ons werk.

Eric Ackerman, penningmeester Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje.
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De toekomst

De Stichting Diaconaal Inloophuis ‘t Hemeltje is per definitie afhankelijk van donateurs,
sponsors en subsidiegevers.
We mogen ervaren dat het diaconale werk van ‘t Hemeltje breed gedragen wordt. Er is
waardering voor onze maatschappelijke bijdrage in de stad. De bijzondere functie die we aan
de rafelrand van Eindhoven hebben wordt gezien. Uit allerlei activiteiten blijkt dat de
donateurs en kerken sterk betrokken zijn bij het werk van ‘t Hemeltje. De gemeente
Eindhoven heeft in 2018 een positief signaal gegeven door de subsidie te verhogen. En ook de
aangevraagde subsidie voor 2019 werd toegekend, ondanks de krapte in de gemeentelijke
begroting.
Opnieuw wordt benadrukt dat het werven van nieuwe donateurs en het aanboren van nieuwe
subsidie en donatie bronnen van levensbelang is (zie ook hoofdstuk 12 Meerjarenbegroting).
Het Bestuur onderkent dat het structureel onderhouden van een goede relatie met onze
donateurs, kerken, fondsen en andere relaties noodzakelijk is. Het is in 2018 niet gelukt om
een bestuurslid met de taak relatiebeheer te benoemen. We hopen dit in 2019 wel te realiseren.
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Projecten in 2018

Financiële verantwoording van de projecten waarvoor sponsoring is verworven en waarvan de
financiële consequenties daarom (deels) buiten de exploitatie zijn gehouden.
Project renovatie kleedkamer.
Voor het project renovatie kleedkamer is een subsidie ontvangen van € 1000 van Karoesell.
Het project renovatie kleedkamer is in 2018 gerealiseerd.
Project beamer, scherm, laptop.
Voor het project beamer, scherm, laptop is in 2018 een subsidie ontvangen van € 1500 van
Jacobushoeve, Vessem. Het geld is in 2018 “geparkeerd”op de rekening 1995, “vooruit
ontvangen inkomsten”. Het project zal in 2019 worden uitgevoerd.
Project individuele begeleiding vrijwilligers.
Van het Taube fonds Nuenen werd een donatie van € 5.000 ontvangen voor coaching en
begeleiding van individuele vrijwilligers. Diverse scholingen konden hiermee worden
bekostigd.
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Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Diaconaal Inloophuis ’t
Hemeltje te Eindhoven beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag. Het bestuur is
tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze
beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling
zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte
mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen
informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter
dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Joanknecht B.V. (KvK Eindhoven 17058227). Onafhankelijk lid van PrimeGlobal. Op al onze diensten zijn
onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven en waarin
onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.joanknecht.nl.
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Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen
dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van
Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018.

Eindhoven, 26 april 2019
Joanknecht B.V.
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