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Jaarverslag Stichting Gast 2021 
  

De missie van Stichting Gast  
Onze missie is om ongedocumenteerde vluchtelingen, die een aantoonbare binding met 
Nijmegen hebben, tijdelijk een helpende hand te bieden bij het creëren van een 
menswaardig bestaan.  We bieden toegang tot basisrechten als onderdak, voeding en 
leefgeld aan hen die noodgedwongen in schrijnende omstandigheden leven. We creëren de 
mogelijkheid om via activeringsprojecten een perspectief op de toekomst op te bouwen. 
 

Wat doen wij? 
Sinds 2000 ondersteunt stichting Gast  jaarlijks zo’n 30 tot 50 vluchtelingen, die na hun 
eerste asielprocedure zijn afgewezen. Voor een aantal van hen bestaat nog een juridisch 
perspectief op verblijf in Nederland, maar zij komen in die tussentijd niet meer in 
aanmerking voor opvang door de overheid.  
Een deel van de mensen die bij ons aankloppen krijgen incidentele hulp, zij zijn bezoekers, 
en een ander deel wordt intensief begeleid als gasten. Sommigen hebben onderdak op een 
van de adressen van Stichting Gast, anderen wonen elders en krijgen financiële steun.  
Zodra zij, na een intakeprocedure, als gast geaccepteerd zijn kunnen zij rekenen op 
onderdak, leefgeld, dagbestedingsactiviteiten en begeleiding. Daarnaast bieden wij de 
gasten ook medische, juridische en maatschappelijke bijstand en vergoeden wij de kosten 
die daarvoor gemaakt moeten worden. 
 
Zo snel als dat maar enigszins kan, worden de nieuwe gasten aangemeld voor de cursus 
Toekomstoriëntatie, waarin zij keuzes leren maken voor zichzelf en voor de toekomst: waar 
ben ik op mijn plek, wat is mijn doel en hoe kan ik dat bereiken? Deze keuzes worden 
vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat regelmatig wordt geëvalueerd. 
Met financiële ondersteuning van diverse fondsen richt het project Capaciteitsontwikkeling 
zich op een economische toekomst met leer/praktijk trajecten die voortbouwen op 
individuele idealen, talenten en vaardigheden van onze gasten.  
Uiteindelijk neemt elke gast een besluit over het (leer)traject dat zij of hij gaat volgen om te 
werken aan een economisch zelfstandige toekomst, hier in Nederland, in het land van 
herkomst, of elders. 
 

Vrijwilligers 
Stichting Gast is een vrijwilligersorganisatie die vrijwel volledig draait op de inzet van 30-40 
gemotiveerde vrijwilligers waaronder studenten, stagiaires, werkzoekenden en 
pensioengenieters. Zij zijn actief als teamlid-gastbegeleider, lid van de intake commissie, 
kantoormedewerker of bestuurslid. 
 
Omdat het geplande vierde lustrum in 2020 door corona niet door kon gaan, is, na opheffing 
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van de lockdown in september 2021, een feestelijke reünie georganiseerd op de Nijmeegse 
Pannenkoekenboot. Van alle groepen die bij Gast betrokken zijn waren vertegenwoordigers 
aanwezig. De pannenkoeken smaakten prima en de kleintjes amuseerden zich kostelijk in de 
ballenbak. 
 
Tijdens de  rondvaart kwam een verheugende mededeling van een van onze gasten. Hij 
maakte bekend dat hem, met steun van Gast, (eindelijk) een verblijfsvergunning is  

 
toegekend! Ook drie andere (oud) gasten is het dit jaar gelukt om een verblijfsvergunning te 
verwerven. Dit betekent in het ene geval dat een van hen zijn gevolgde kappersopleiding nu 
volop kan inzetten om een zelfstandig bestaan op te bouwen, en in het andere geval dat 
deze  (oud)gast zijn reeds gestarte opleiding houtbewerking aan het ROC Nijmegen kan 
vervolgen. Een hoopvolle opsteker voor iedereen in onze organisatie! 
  

Gastcafé  
Elke woensdag van 11.00 tot 13.00 uur is er bij Stichting Gast een gezellige inloop voor 
gasten en vrijwilligers. Er is altijd koffie, thee met iets lekkers en een gezamenlijke lunch, die 
is klaargemaakt door en voor gasten. Onderling contact en uitwisseling tussen de diverse 
groepen die binnen Gast actief zijn maken het tot plezierige bijeenkomsten. Door corona is 
er dit jaar pas vanaf september weer een Gastcafé mogelijk geweest, waarna nieuwe 
maatregelen dit initiatief jammer genoeg in november weer op de lange baan schoven. 
 

Acties  
In het verleden organiseerden wij regelmatig voedselacties bij supermarkten in Nijmegen. 
Het publiek wordt dan gevraagd om voor de asielzoekers een extra boodschap te doen. Door 
corona zijn deze acties echter opgeschort. We hebben wel donaties ontvangen in natura, 
ook in de vorm van kleding en schoeisel. Deze zijn verdeeld in het kantoor of Gastcafé. 
Via social media en de website geven we actuele informatie in de externe nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief is dit jaar driemaal verschenen. 
  

Donaties  
Stichting Gast is hoofdzakelijk afhankelijk van giften, donateurs en fondsen. Allerlei 
organisaties dragen Stichting Gast een warm hart toe. Zo zijn er regelmatig rommelmarkten, 
benefietconcerten, persoonlijke feestjes, en soms zelfs uitvaarten waarvan de opbrengst 
wordt geschonken aan onze stichting. Onze dank daarvoor is groot. 
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Stichting Gast heeft een ANBI status, de giften zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Onder het 
kopje ‘Fondsenwerving’ is meer te lezen over de subsidies die we in 2021 hebben weten te 
verwerven. 
 

Medische zorg en juridische bijstand 
Ook dit stond grotendeels in het teken van corona. Het overleg met huisartsen, Gast en het 
Vrouwenhuis is vanwege corona niet doorgegaan. Er is wel regelmatig voorlichting gegeven 
over de coronaregels. Uiteindelijk zijn de bewoners van twee van onze huizen in quarantaine 
moeten gaan vanwege corona.   
Via de GGD kon men zich laten vaccineren: van onze gasten en bezoekers is in totaal bijna 
2/3 gevaccineerd, en ook voor een booster kunnen zij in januari 2022 naar een locatie van de 
GGD. 
Onze kantoormedewerkers hebben zich enorm ingespannen om dit voor elkaar te krijgen. 
Uiteindelijk konden we als een van de eersten in Nederland onze gasten ook QR codes 
aanbieden, waardoor men weer kon sporten of een café bezoeken. 
Voor overige medische zorg konden gasten en bezoekers verwezen worden naar drie 
bekende huisartsen. Zij vragen voor de aanmelding een intake waarin personalia, 
medicatiegebruik en mogelijke ziekten staan. Ook andere huisartsen kunnen mensen in hun 
praktijk opnemen en de kosten bij het CAK declareren. 
Twee lokale fysiotherapie praktijken waren bereid mensen van Gast kosteloos te behandelen. 
Wat betreft tandheelkundige zorg zijn gebitsklachten voor eerste hulp doorverwezen naar 
tandheelkunde van de Radboud Universiteit.  Hier wordt samen gewerkt met het Zorgcafé 
van Dokters van de Wereld. Bij het Zorgcafé zijn enkele tandartsen bekend die soms een 
kosteloze behandeling uitvoeren. 
Er zijn twee apotheken waar onze gasten en bezoekers met recepten terecht kunnen. 
Verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg van Pro Persona was dit jaar helaas niet 
meer mogelijk. Inmiddels is in samenwerking met het Zorgcafé overleg opgestart en zal 
psychiater Mario Braakman opnieuw een transcultureel team samenstellen, waar onze 
gasten een beroep op kunnen doen. 
Juridische bijstand is verleend in de vorm van ondersteuning van het juridisch proces, dat 
door Vluchtelingen Werk Oost Nederland wordt gevoerd. Contacten, uitleg en begeleiding 
naar advocaatbezoek behoren hier tot de mogelijkheden. 
Bij een kansrijk en goed voorbereid juridisch perspectief gaat men opnieuw in procedure en 
men krijgt dan onderdak in een AZC, dat was dit jaar voor twee personen het geval.   
Hernieuwde asielaanvragen (HASA) zijn, met steun van Gast, in vier gevallen succesvol 
geweest. Vier van onze (oud)gasten hebben dit jaar een verblijfvergunning toegekend 
gekregen. 
 

Jaarverslagen van bureau, activeringsprojecten en bestuur 

Bureau 
Ons kantoor is drie dagdelen per week geopend. Tijdens de pandemie is het kantoor zo veel 
mogelijk open gebleven om hulpvragen te beantwoorden en leefgeld uit te keren. Stagiaires 
hebben de kantoormedewerkers administratief ondersteund en er is een financieel 
medewerker (vrijwilliger) gekomen die de penningmeester boekhoudkundig ondersteunt. 
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Hulpvragen 
Wekelijks komen er 20 tot 30 mensen op kantoor met veelsoortige hulpvragen. Eenvoudige 
vragen, zoals hulp bij het invullen van formulieren, worden direct ondersteund. Een deel van 
de hulpvragers wordt  doorverwezen naar overige instanties in Nijmegen, en een ander deel 
van de hulpvragen, die onder de doelstelling van Gast vallen wordt als hulpvraag 
geregistreerd. Dat waren er in 2021 in totaal 60. 
In een oriënterend gesprek met de algemeen coördinator wordt nagegaan of de hulpvrager 
in aanmerking komt voor een intakegesprek.   
Wanneer hulpvragers onvoldoende juridisch perspectief hebben en niet voldoen aan de 
criteria om in aanmerking te komen voor de status van gast, kunnen zij in aanmerking 
komen voor noodhulp of als bezoeker worden geregistreerd. Voor deze laatste groep staan 
diensten ter beschikking zoals het gebruik van het postadres van Stichting Gast, hulp bij 
toegang tot medische zorg, (korte) deelname aan dagbestedingsactiviteiten, of incidentele 
medicijnen- en reiskostenvergoeding. 
 
Intake gesprekken 
Na een eerste verkennend gesprek met de algemeen coördinator vindt er een uitgebreid 
gesprek plaats met de onafhankelijke intakecommissie die beoordeelt of de hulpvrager 
voldoet aan de criteria om toegelaten te worden als gast: juridisch perspectief, 
kwetsbaarheid en zelfredzaamheid.  
In totaal zijn er dit jaar 11  intakegesprekken gevoerd waarover de commissie aan het 
bestuur advies heeft uitgebracht. Daarvan zijn gast geworden: 1 alleenstaande vrouw, 6 
mannen, 3 vrouwen met een kind en een gezin met 2 kinderen. In 4 gevallen betrof het een 
verlenging van eerder toegekende noodhulp. Noodhulp kan voor max. 2 maanden worden 
toegekend door de algemeen coördinator waarna de reguliere intakeprocedure wordt 
gevolgd. 
 
Aan het begin van het jaar waren er 15 gasten, en aan het eind van het jaar 19,  waaronder 
twee gezinnen met kinderen en  twee alleenstaande moeders met kind. Daarnaast verbleven 
er in onze huizen, of bij particulieren, 9 mensen die al eerder de status van gast hadden 
verworven.  
Twee personen van de nieuw toegelaten gasten groep zijn vrij snel vertrokken naar elders, 1 
gast heeft particulier onderdak gevonden en 1 gast heeft toegang verkregen tot MOO 
(Medische Opvang Ongedocumenteerden) in Amsterdam, wegens ernstige psychische 
problematiek. Tenslotte zijn er dit jaar twee gast-bezoekers, een ouder echtpaar, 
teruggekeerd naar hun land van herkomst. 
 
 
Algemeen coördinator   
De vernieuwing van de organisatiestructuur van Stichting Gast heeft zich in 2021 verder 
uitgekristalliseerd. Dat resulteerde onder andere in de benoeming van een algemeen 
coördinator. 
Deze vervult een centrale rol in het primaire proces rondom de opvang, ondersteuning en de 
aansturing van de begeleiding van hulpvragers. Daarnaast overziet de coördinator de 
werkzaamheden op het kantoor en ontwikkelt in samenspraak met het bestuur het beleid, 
zowel met interne gesprekspartners als externe  partijen zoals de Gemeente en de 
zusterorganisaties.  
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Als eerste is de stapsgewijze procedure vastgelegd die de hulpvrager doorloopt wanneer hij 
of zij aanklopt bij Gast. Dit document biedt de medewerkers houvast bij wat hulpvragers wel 
en niet van Stichting Gast kunnen verwachten en wat er aan diensten kan worden geboden. 
Een belangrijk resultaat van 2021 is de aanscherping van het activeringsbeleid en de centrale 
rol van het persoonlijke Plan van Aanpak. Daarnaast is er meer nadruk komen te liggen op de 
tijdelijkheid van de begeleiding, onderdak en status als gast, voor maximaal één jaar. Dit 
zogenaamde exitbeleid is onderdeel van het Plan van Aanpak en geldt zowel voor nieuwe 
gasten alsook voor de langer verblijvende gasten, waarvoor een oplossing op maat is 
gezocht.  
 
Begeleidingsteams 
Een andere nieuwe ontwikkeling is de het werken met begeleidingsteams, aangestuurd door 
de algemeen coördinator. Het model van persoonlijke begeleiding van een gast door een 
vrijwilliger is, in elk geval voor nieuwe gasten, verlaten. Het is niet alleen moeilijk om aan 
vrijwilligers te komen, veelal ontbreekt een relevante achtergrond om de steeds complexer 
wordende problematiek van uitgeprocedeerde asielzoekers tegemoet te treden. 
Persoonlijke begeleiding kan dan een ongewenste emotionele belasting vormen. Mede 
daarom is er een andere koers ingeslagen: onder leiding van de algemeen coördinator is een 
pilot van start gegaan met drie teams van vier begeleiders, bestaande uit een senior 
begeleider, stagiaires van de HAN en vrijwilligers.  
De begeleidingsteams  concentreren zich rondom de huizen van Gast met hun bewoners en 
de bezoekers-families.  Voordeel van de teamstructuur is dat teamleden gezamenlijk 
overleggen en leren van elkaar en elkaar kunnen vervangen indien nodig, zodat gasten altijd 
terecht kunnen bij hun team. De opzet is nog in een experimenteel stadium, en zal grondig 
geëvalueerd worden. Met name de communicatie met gasten is nog niet optimaal en het 
gewenningsproces van de al langer verblijvende gasten aan de nieuwe opzet vraagt tijd. Om 
de onderlinge communicatie in en tussen teams verder te professionaliseren is besloten om 
in 2022 een elektronisch cliënten dossier in te gaan zetten. Dit zal de begeleiding van gasten 
en de onderlinge communicatie naar verwachting verder verbeteren en professionaliseren.   

 
Het project Capaciteitsontwikkeling 2020-2021  
De Stichting Gast heeft de organisatiestructuur sinds 2020 zodanig aangepast dat het 
activeringsbeleid, met het daarin centrale Plan van Aanpak, leidend is in de organisatie. In dit 
plan worden voor iedere cursist toekomstige juridische en medische activiteiten en  
ontwikkelingstrajecten  (opleidingen, cursussen, stages) opgesteld.  
Dit jaar is de cursus Toekomstoriëntatie eenmaal gegeven door de algemeen coordinator en 
een trainer voor vier gasten. Vier gasten hebben daarnaast, in verband met corona,  een 
individuele cursus Toekomstoriëntatie  gevolgd.  
De resultaten zijn in het algemeen bemoedigend. Gasten geven aan meer zelfvertrouwen te 
hebben gekregen, weerbaarder te zijn en meer zelfinzicht te hebben gekregen. Ook zegt 
men makkelijker contact en hulp van anderen te zoeken, meer motivatie voor de eigen 
ontwikkeling te hebben, meer emotioneel welbevinden te ervaren en meer vertrouwen te 
hebben in de toekomst.  
Het vooruitzicht om de capaciteiten van onze gasten verder te ontwikkelen door het volgen 
van opleidingen, cursussen en stages is een logisch en noodzakelijk vervolg op het 
activeringsbeleid. Hierdoor kunnen gasten kennis en vaardigheden opdoen om in een 
zelfgekozen levensonderhoud te voorzien. Om aan de groeiende behoefte aan scholing te 
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voldoen is subsidie aangevraagd en verkregen.  
Wanneer in opleidingskosten, zoals lesgeld, leermiddelen, laptop en leefgeld is voorzien 
zullen motivatie, het toegenomen zelfvertrouwen en een perspectief op de toekomst 
tezamen de meeste kans op succes bieden.  
In 2021 zijn reeds aangevangen opleidingen vervolgd, zoals ICT, Bouw, houtbewerking en 
Nederlandse taal. Het bestaande cursusaanbod van Gast voor de fietsenwerkplaats en tuin 
zijn eveneens voortgezet. We zijn met ROC Nijmegen, samen met onze zusterorganisaties in 
de stad, in gesprek om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen, waardoor de 
toegangsmogelijkheden tot opleidingen, cursussen en ontwikkelingsactiviteiten in de 
toekomst worden vergroot. 
 

Fietswerkplaats 
De fietswerkplaats is voor publiek geopend op de maandag- en woensdagmiddagen. 
Maar ook in 2021 werd door de (vrijwillige) medewerkers Marius de Groot en Tom van 
Hettema op andere tijden gewerkt, vooral op de dinsdag- en donderdagochtenden. 
Op de maandagochtenden worden de drie ruimtes gewoontegetrouw opgeruimd en 
schoongemaakt. Tijdens de dinsdag- en donderdagen worden, achter gesloten deuren, 
vooral fietsen gerepareerd. 
De werkplaats voorziet, net zoals in voorgaande jaren, in een belangrijke behoefte. 
Er worden fietsen gerepareerd, die als donaties aan gasten/vluchtelingen beschikbaar 
worden gesteld. En er worden reparaties aan de fietsen van de gasten en andere 
vluchtelingen uitgevoerd. 
De fietsen zijn als vervoermiddel in feite onmisbaar: zonder een fiets worden de  
vluchtelingen ernstig beperkt bij de deelname aan het sociale leven in de stad. 
In 2021 werd er in de fietswerkplaats, ook tijdens de coronacrisis, doorgewerkt. Maar met 
slechts twee vluchtelingen/gasten. En er was een beperkte toegang voor klanten. 
 

 
 
Met het aanbod van fietsen door particulieren beschikt de werkplaats nog steeds over een 
regelmatige aanvoer van tweedehands fietsen. In 2021 werkten twee gasten-vluchtelingen in 
totaal 77 keer mee. De één vooral op de maandagen, de andere op de woensdagen. Voor 
beiden geldt, dat ze inmiddels het een en ander weten van fietstechniek. Op 13 oktober  
ontvingen ze alle twee, in verband met de door hun opgedane kennis, een officieel certificaat 
uit handen van de voorzitter, Pieter Gransbergen. 
 



7 
 

 
 
In 2021 waren de inkomsten van de werkplaats groter dan de uitgaven. In totaal werden er 
22 fietsen verkocht, 14 keer fietsonderdelen en er werden 129 reparaties uitgevoerd. 
 

Kleurrijke Tuin 
In de wintermaanden is in de tuin op het terrein van de Stichting Overal doorgewerkt. Er is in 
de loop der tijd veel achterstallig onderhoud ontstaan, maar met een vuurtje erbij in de 
pauzes bleven de werkers toch warm. Stukken grond vol onkruid zijn opnieuw onder handen 
genomen en er zijn nieuwe bedden aangelegd. 
In de boomgaard werden de palen van de takkenril vervangen en opnieuw opgevuld als 
schuilplaats en nestgelegenheid voor egels en vogels. 
 

 
 
Een ander aandachtspunt was de compostplaats. Deze is helemaal opnieuw ingericht: grote 
beddenspiralen,  die dienden als wanden voor de compostbakken, zijn afgevoerd en 
vervangen door houten schotten. 
In het voorjaar zijn honderden zaden in de kas voorgekiemd. Zij gaven een prachtige oogst, 
die verkocht kon worden op de uren dat Stichting Overal open was voor klanten. De honderd 
potten met opgekweekte basilicum vonden gretig aftrek, net als de vroege aardappelen. 
Mest en snippers voor de tuin werd ons gratis ter beschikking gesteld en de eerste 
composthopen zijn opgezet. 
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In het najaar zijn honderden zakken met herfstbladeren verzameld in het naburige park, 
waarna de grond  bedekt kon worden met een lekkere warme jas, aangevuld met onze eigen 
gemaakte compost.  
 

 
 

Met een negental mannen is het hele jaar hard gewerkt: samenwerking en plezier gingen 
hand in hand. In het kader van Capaciteitsontwikkeling zijn voor het komend jaar plannen 
ontwikkeld voor het leren bouwen van een houten tuinhuis en het geven van een cursus 
moestuinieren in de periode mei tot en met november, daarnaast is er een workshop 
snoeien van vruchtbomen  gepland. 
Het was een heel inspirerend jaar en misschien lukt het om iedereen een kijkje te laten 
nemen in de moestuin op een open dag in juli. 
 

Bestuur 
Het bestuur van Stichting Gast positioneert zich ten opzichte van de directe hulpverlening 
aan gasten op relatieve afstand. Het bestuur werkt nauw samen met de algemeen 
coördinator, stelt de beleidskaders vast, stimuleert een deugdelijke besluitvorming en is 
juridisch en financieel  verantwoordelijk. 
In 2021 zijn er twee bestuurlijke wisselingen geweest, waardoor het bestuur nu uit vier 
personen bestaat. In het voorjaar van 2021 is een nieuw bestuurslid toegetreden die zich 
richt op het vrijwilligersbeleid. Daarnaast is de vacature voor het penningmeesterschap na 
de zomer vervuld door een nieuwe penningmeester. 
 

Beleidsontwikkelingen 
Zoals in het voorgaande al duidelijk werd, zijn in 2021 beleidsmatig enkele belangrijke 
stappen gezet. De beleidsnotitie Traject hulpvrager binnen stichting Gast geeft inzicht in de 
diversiteit van hulpvragen waarmee men aanklopt bij Gast. Dit document biedt houvast bij 
wat hulpvragers wel en niet kunnen verwachten door het vastleggen van de stapsgewijze 
procedure die tijdens de intakeprocedure wordt gevolgd. Een centrale rol is daarin 
weggelegd voor de criteria waaraan hulpvragers moeten voldoen om de status van gast te 
verwerven, dan wel om als bezoeker in aanmerking te komen voor diensten van Gast. In dit 
verband moet de instelling van een onafhankelijke intakecommissie genoemd worden, die 
een zorgvuldige toelating van gasten waarborgt. 
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In de loop van het jaar is het beleid op twee onderdelen aangescherpt. In beginsel geldt nu 

voor elke nieuw aangenomen gast een tijdelijk traject van in beginsel 12 maanden waarin hij 
of zij wordt ondersteund bij de voorbereiding  op een herhaalde asielaanvraag, remigratie 
naar het land van herkomst, doormigratie naar een ander land, of overleven in illegaliteit. 
Deze vier perspectieven worden in de cursus Toekomstoriëntatie uitvoerig besproken. 
De tijdelijkheid van de opvang en ondersteuning impliceert dat er na afloop exitgesprekken 
worden gevoerd door de algemeen coordinator. Mede hierdoor, en door het 
activeringsbeleid, is de groep gasten dit jaar meer in beweging gekomen. 
Een tweede aanscherping is de vervanging van de individuele begeleiding door teams van 
vrijwilligers en stagiaires om ongewenste persoonlijke belasting van de hulpverleningsrelatie 
tussen begeleider en gast te voorkomen. 
Ten slotte is het principiële besluit genomen dat de ondersteuning niet beperkt hoeft te 

blijven tot individuele cliënten maar zich ook kan uitstrekken tot gezinnen, rekening 
houdend met de praktische (on)mogelijkheden van huisvesting in onze eigen huizen en de 
financiële begrenzingen. 
 
Lokale omgeving                                                                                                                
Het afgelopen jaar is gewerkt aan de versterking van contacten met instellingen die voor 
Gast van belang zijn. Er wordt op lokaal niveau  intensief samengewerkt met 
Vluchtelingenwerk Oost Nederland, het Huis van Compassie, en Stichting Noodopvang 
Vluchtelingen en de Voedselbank. Diverse gesprekken zijn gevoerd met het ROC om te 
zorgen voor opleidingsmogelijkheden voor onze gasten binnen deze instelling. Binnen het 
LSO wordt met diverse partners (Gemeente, politie, IND, zusterorganisaties voor 
ongedocumenteerden) samengewerkt om de belangen van ongedocumenteerden in 

Nijmegen te behartigen. Versterking van de contacten met de Gemeente heeft geleid tot 
een betere relatie en voortzetting van de subsidiëring van Gast. 
 
Fondsenwerving en PR                                                                                                    
Door onze ambities dreigen we tegen onze financiële en organisationele grenzen aan te 

lopen. Het wordt nog belangrijker dan voorheen om te bepalen wat we als organisatie wel 
en niet kunnen en dit ook vast te leggen in onze begroting, die daarmee een belangrijk 
beleidsinstrument wordt. Ook zal hard moeten worden gewerkt aan een meerjarenplan 
waarin wordt bepaald hoe we aan de benodigde middelen voor onze ambities willen komen. 
Het gericht werven van fondsen wordt daarom een speerpunt binnen onze organisatie. 
Tegelijkertijd is het van belang dat we naar buiten toe een helder beeld geven van onze 
inspanningen. Goede PR en de daarbij behorende aanpassing van onze website en het 

benutten van andere mediakanalen zijn daarbij van belang. 
Naast een vrij vaste groep particuliere donateurs krijgt Stichting Gast ook veel steun van 
rechtspersonen zoals kloosters, parochies, diacones, stichtingen en verenigingen. Zij 
doneren regelmatig uit opbrengsten van hun collectes en acties. In 2021 zijn de totale 
opbrengsten  achtergebleven op die van 2020.  
Stichting Gast ontving wederom een subsidie van de Gemeente Nijmegen voor de opvang 
van extra kwetsbare mannelijke personen. Voor 2022 is opnieuw voor hetzelfde doel een 
aanvraag gedaan. Het Capaciteitsontwikkelingsproject werd financieel ondersteund door de 
Haëlla Stichting, het VSB-fonds en de Stichting het R.C. Maagdenhuis.  
Het Kansfonds voorzag Stichting Gast met de faciliteit om exploitatiekosten te dekken. 
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Omdat deze faciliteit in 2020 niet werd gebruikt, is verlenging voor 2021 aangevraagd,  en 
verkregen. Ook het Oranjefonds heeft ons wederom gesteund. 
 

Financieel jaarverslag 2021 
Stichting Gast is afhankelijk van giften, subsidies en projectfondsen. In het totaal zijn deze  
op het zelfde hoge niveau gebleven als in 2020. Wel is in 2021 sprake van meer donaties van 
rechtspersonen, mede dankzij een gift van onder andere de Fledderushoeve. In 2021 hebben 
projectfondsen minder bijgedragen aan de dekking van onze projecten voor gasten en 
vrijwilligers dan in 2020. Dit komt omdat in 2021 vooral de projecten zijn doorgezet die in 
2020 zijn begonnen en waarvoor al in 2020 bijdragen ontvangen zijn. In 2021 zijn weinig 
nieuwe projecten opgezet voor gasten, dat heeft overigens ook met Corona te maken. Ook is 
sprake van een hoger bedrag aan subsidies. Dat komt omdat bijdragen van subsidienten aan 
medicijnen dit keer bij de baten zijn meegenomen. 
De kosten zijn aanzienlijk toegenomen. Zo is sprake van hogere huisvestingskosten en 
hogere kosten voor levensonderhoud van gasten. Dit heeft onder andere te maken met het 
feit dat meer gasten geholpen konden worden dan in 2020. En het heeft vooral te maken 
met het feit dat de projecten Capaciteitsontwikkeling en Toekomstoriëntatie voor gasten die 
in 2020 gestart zijn, pas in het jaar 2021 echt intensief doorgezet konden worden en voor 
kosten gezorgd hebben 
Ook de organisatiekosten zijn toegenomen. De belangrijkste achtergrond hiervoor is dat 
vanaf 2021 wordt gewerkt met een bezoldigd coördinator. Dat zorgt voor hogere kosten, die 
echter onvermijdelijk zijn gezien de uitbreiding van activiteiten en gezien de nodig geachte 
verdere professionalisering van de organisatie.  
Een en ander leidt tot een exploitatietekort. Dit exploitatietekort wordt nagenoeg volledig 
opgevangen door een bijdrage van 50.000 euro van het Kansfonds in het exploitatietekort. 
 

Jaarrekening 2021 
   

Winst- en verliesrekening 
   

opbrengsten begroting 2022 2021 2020 
Donaties particulieren 52.340 52.230 54.782 
donaties rechtspersonen 12.730 26.730 20.610 
Subsidies 17.700 17.523 14.900 
Opbrengsten speciale campagnes 29.400 0 0 
Projectfondsen tbv projecten 
gasten/vrijwilligers 

30.000 8.750 17.932 

Bijdrage kansfonds 50.000 50.000  
overige bijdragen 4.650 4.926 113 

Totaal baten 196.820 160.159 108.33
7     

kosten begroting 2022 2021 2020 
kosten gasten en bezoekers 

   

- huisvestingskosten 52.889 46.469 36.040 
- levensonderhoud 47.931 41.777 32.634 
- projecten gasten en bezoekers 50.500 36.480 19.254 
- projecten vrijwilligers en 
organisatie  

10.000 0 0 
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huisvesting organisatie 5.323 5.021 5.083 
- coördinatiekosten  25.000 25.282 10.800 
- kantoorkosten 8.919 6.045 4.828 
-vrijwilligers, bestuur 875 41 0 

totaal 201.343 161.115 108.63
9 

    
Exploitatieresultaat vóór 
bijdrage 

-4.523 -956 -302 

    

 

Toelichting op de begroting 2022 
Voor 2022 verwachten we een verdere uitbreiding van activiteiten en daarmee ook van 
kosten en opbrengsten. Met name zal een nieuwe impuls gegeven worden aan projecten 
waarmee gasten kunnen werken aan de eigen ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk 
kunnen vormgeven van hun eigen leven.  Ook zullen projecten opgepakt worden waarmee 
vrijwilligers beter uitgerust worden om gasten te begeleiden en er zullen projecten opgezet 
worden zodat de organisatie zich beter naar buiten kan presenteren.  
Een en ander leidt er onvermijdelijk toe dat voor het jaar 2022 meer donaties, subsidies en 
fondsen geworven moeten worden, hiervoor is dan ook een taakgroep fondsenwerving in 
het leven geroepen.  
 

Balans 
 

2021 2020     

Activa  computers minus afschrijvingen 1.120 1.400  
liquide middelen 103.005 95.223  
debiteuren -   700 920  
totaal 103.425 97.543 

 
   

Passiva  kapitaal 47.844 47.844  
Winstreserves -  302 

 
 

Exploitatieresultaat -  956  -    302     
 

voorziening exploitatietekort 2021 
 

50.000  
voorziening exploitatietekort 2022 25.000 

 
 

bestemmingsreserve 30.461 
 

 
crediteuren 1.378 0  
totaal 103.425 97.543 

 
Toelichting op de balans 2021 
Stichting Gast beschikt over voldoende liquide middelen om aan haar verplichtingen te 
voldoen en op een gezonde basis het jaar 2022 in te gaan. Dankzij de bestemmingsreserve 
van Stichting Gast, de inspanningen van de taakgroep fondsenwerving en de bijdrage van het 
Kansfonds voor 2022 kan Stichting Gast met voldoende vertrouwen de toekomst  tegemoet 
zien.  
 


