Stichting Racham
gevestigd te 's-Gravenhage

Jaarverslag 2019

Racham is Hebreeuws voor barmhartigheid, compassie, nabijheid en ontferming.
Waarden van waaruit wij de vrouwen in hun proces willen steunen en huisvesten.
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1. BESTUURSVERSLAG
1.1 Organisatiegegevens:
Naam:
Vestigingsplaats:
Kamer van Koophandel:
RSIN/ fiscaal nummer:
Telefoonnummer:
E-mail:
Postadres:
Bankrekening:
Website:

Stichting Racham
Gevestigd te 's-Gravenhage
75316919
8602.35.579
06-83575094
info@stichtingracham.nl
Koppelstokstraat 35, 2583 CB, 's-Gravenhage
NL84TRIO 0379 7107 49
www.stichtingracham.nl

Algemeen Nut Beogende Instelling
De stichting is vanaf 6 augustus 2019 door de Belastingdienst voor onbepaalde tijd
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting hoeft geen belasting
te betalen over ontvangen giften. En giften van organisaties en particulieren komen in
aanmerking voor belastingaftrek.

1.2 Doelstelling, missie en visie
Oprichting
Stichting Racham is per 8 juli 2019 opgericht. Het eerste jaarverslag en de jaarrekening van de stichting
gaat over de periode van oprichting tot en met 31 december 2019.
Missie en Visie
Met Stichting Racham willen we vrouwen, die vanuit een kwetsbare situatie (onveiligheid, geweld,
afhankelijkheid, prostitutie) komen, (tijdelijke) huisvesting bieden in een woon-leerhuis. Een plek waar
ze op verhaal kunnen komen en een start kunnen maken met de opbouw van een nieuw leven. Een
woongemeenschap waarbinnen een beheerdersgezin een naaste buur voor hen is en ondersteuning
biedt en aandacht geeft.
Dit doet de stichting vanuit een christelijk diaconaal perspectief.
In Den Haag werken elke dag ongeveer 800 vrouwen als raamprostituee, in clubs of hotels. Eruit
stappen is moeilijk. Het betekent een stap in het onbekende, waarbij je heel veel achterlaat. Ook je
sociale netwerk aan vrienden en bekenden. Hoe graag ze ook willen, vrouwen vallen vaak toch terug
doordat ze eenzaam zijn, hoge huren hebben en er geen perspectief is op iets anders.

Met het woon-leerhuis Racham willen we hen een plek bieden, waar ze een eigen huishouden kunnen
draaien, een sociaal netwerk kunnen opbouwen en een andere beroepskeuze kunnen maken. En
bovenal, waar ze zichzelf kunnen zijn. Dat je inziet van, hé, ik ben ook oké.
Het verblijf in het woon-leerhuis wordt een belangrijk onderdeel van het traject van het
uitstapprogramma. Daarom worden vrouwen verwezen door Stichting De Haven en organisatie SHOP.
Elke bewoner krijgt via hen persoonlijke en maatschappelijke begeleiding.
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Statutaire doelstelling
1. De stichting heeft ten doel het vanuit christelijk diaconaal perspectief:
a. huisvesten van vrouwen die vanuit een kwetsbare situatie (onveiligheid, geweld,
afhankelijkheid, prostitutie) ondersteuning nodig hebben bij het - opbouwen van een nieuwe
toekomst;
b. ondersteunen en/of ontwikkelen van initiatieven op het terrein van de ondersteuning en
zelfredzaamheid van deze vrouwen;
c. verlenen van diensten aan, het behartigen van belangen en het bevorderen van de
samenwerking tussen organisaties, verenigingen en - instellingen op het gebied van
ondersteuning van deze vrouwen;
d. verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
- het creëren van een stabiele en veilige woon- en leergemeenschap met meerdere personen
als basis voor een nieuwe start voor deze vrouwen;
- het stimuleren van deze vrouwen om aan hun begeleidingsdoelen te werken, het
ondersteunen bij het zoeken naar een zinvolle (vrije)tijdsbesteding en hulp bieden bij
bezoeken aan instanties;
- ondersteuning bij het opbouwen van een gezond sociaal netwerk;
- het samenwerken met andere verenigingen/stichtingen en instellingen;
- het werven van fondsen, sponsoren, donaties, giften en legaten;
en al hetgeen in de ruimste zin daarmede verband houdt.
3. De stichting heeft uitdrukkelijk niet als doel om winst te behalen. Eventuele commerciële activiteiten
van de stichting worden uitgevoerd voor de financiering van het algemeen nut.
1.3 Organisatiestructuur
De stichting beschikt over een platte organisatiestructuur.

1.4 Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2019 uit de volgende drie
personen:
 J.A. Meesen (Voorzitter)
 J. Dingemanse (Secretaris)
 M.C. Star (Penningmeester)
Bezoldiging bestuurders
De bestuurders van Stichting Racham ontvangen geen enkele financiële beloning voor de door hen
uitgevoerde bestuurswerkzaamheden.
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2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2019
Ref.

31 december 2019

ACTIVA
Vaste activa

0

Vlottende activa
Liquide middelen

1.

Totaal activa

36.386

36.386

31 december 2019

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserves
Bestemmingsfondsen

2.
3.

10.353
26.000
36.353

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

4.

34

Totaal passiva
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2.2 Staat van baten en lasten over de periode 2019
Ref.

2019

BATEN
Baten en giften uit fondsenwerving
Donaties en giften
Som der baten

5.

37.997
37.997

6.
7.
8.

1.143
427
74
1.644

LASTEN
Overige bedrijfskosten
Kantoorkosten
Accountants- en advieskosten
Administratieve lasten
Som der lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Financiële baten en lasten
Resultaat

Resultaatbestemming
Toevoeging algemene reserve
Toevoeging bestemmingsfonds projecten
Resultaat
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
2.3 Grondslagen voor de financiële verslaggeving
Oprichting
Stichting Racham is opgericht per 8 juli 2019. Het eerste verslagjaar gaat over de periode van datum
oprichting tot en met 31 december 2019.
Algemeen
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het
resultaat, is de verkrijging of vervaardigingprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en
passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Valuta
Alle bedragen luiden in euro's.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
Waardering vindt plaats tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale
waarde en hebben een van looptijd korter dan één jaar.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle aan het verslagjaar toe te rekenen
lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten
worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen
1. Liquide middelen

31 december 2019

Triodos Bank N.V., Internet Zaken Rekening
Triodos Bank N.V., Rendement Rekening

4.386
32.000

Totaal liquide middelen

36.386

Toelichting
De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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PASSIVA
Eigen vermogen
2. Algemene reserve

31 december 2019

Algemene reserve

10.353

Totaal algemene reserve

10.353

Toelichting
Er gelden geen beperkingen voor de bestedingsmogelijkheden van de algemene reserve van de
stichting. Het verloop gedurende het verslagjaar wordt als volgt weergegeven:
Stand per 8 juli 2019
Resultaatbestemming verslagjaar

0
10.353

Stand per 31 december 2019

10.353

3. Bestemmingsfondsen

31 december 2019

Bestemmingsfonds Verbouwing en inrichting woon-leerhuis

26.000

Totaal bestemmingsfondsen

26.000

Toelichting:
Het bestmmingsfonds Verbouwing en inrichting woon-leerhuis is gevormd vanuit niet of niet geheel
bestede donaties en giften met een specifieke, door de gever bepaalde, bestemming.
Het verloop is als volgt:
Stand per 8 juli 2019
Ontvangen giften en donaties
Besteding

0
26.000
0

Stand per 31 december 2019

26.000
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Kortlopende schulden
4. Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2019

Nog te besteden bedragen
Nog te betalen bankkosten

0
34

Totaal overige schulden en overlopende passiva

34

Toelichting
Alle schulden hebben een looptijd korter dan een jaar.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er is geen sprake van meerjarige langdurige verplichtingen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan die belangrijke
financiële gevolgen hebben voor Stichting Racham.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
BATEN
Baten en giften uit fondsenwerving
5. Donaties en giften

2019

Giften zonder bestemming
Giften met bestemming: verbouwing en inrichting woon-leerhuis

11.997
26.000

Totaal donaties en giften

37.997

Giften met een spefieke, door de gever bepaalde, bestemming worden onderscheiden van giften met
een algemene bestemming.

LASTEN
Overige bedrijfskosten
6. Kantoorkosten
Drukwerk
Kosten website
Registratie Kamer van Koophandel
Porti

2019
842
250
50
1

Totaal kantoorkosten

1.143

7. Accountants- en advieskosten

2019

Notariskosten

427

Totaal accountants- en advieskosten

427

8. Administratieve lasten

2019

Bankkosten

74

Totaal bankkosten

74

9. Financiële baten en lasten

2019

Bankrente

0

Totaal financiële baten en lasten

0
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming
De resultaatbestemming over het verslagjaar 2019 is opgenomen onder de Staat van baten en lasten,
hiernaar wordt verwezen.

3.2 Vaststelling jaarverslag
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn vastgesteld door het bestuur van de stichting in haar
vergadering van 28 mei 2020.
Den Haag, 28 mei 2020

w.g. J.A. Meesen
_____________________________
J.A. Meesen
Voorzitter

w.g. J. Dingemanse
_____________________________
J. Dingemanse
Secretaris

w.g. M.C. Star
_____________________________
M.C. Star
Penningmeester

w.g. S. Spoelstra
_____________________________
S. Spoelstra
Lid
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