Jaarverslag 2018 Stichting Z
Stichting Z is de uitgever van Z!, de Amsterdamse straatkrant. De krant wordt sinds 1995 door daken thuisloze verkopers op straat verkocht in Amsterdam en omstreken.
Stichting Z is statutair gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 41215119. De stichting heeft een ANBI-status, waarbij ANBI staat voor Algemeen
Nut Beogende Instelling.
Doelstelling van de stichting is dak- en thuislozen te helpen zichzelf te helpen. De stichting doet dit
door het produceren en distribueren van de Z!-krant.

Organisatie
Stichting Z kent zo'n veertig medewerkers: vrijwilligers, freelancers, vier betaalde parttime krachten
en soms ook gedetacheerde medewerkers en stagiaires. De redactie bestaat uit negen personen:
journalisten, vormgevers, fotografen en illustratoren. Er zijn circa twintig vrijwilligers actief, waarvan
het merendeel bij de afdeling distributie. De leiding van de organisatie ligt bij de directeur,
ondersteund door de coördinator en de werkbegeleider.
Eindverantwoordelijk is het bestuur. Het bestuur van Stichting Z bestond in 2018 uit drie personen.
Bestuursleden waren Arend Jan Heerma van Voss (voorzitter), Jaap Fransman en Karen Harmsen
(penningmeester). Het bestuur is onbezoldigd. In 2017 bestond het bestuur uit vijf personen.
Bestuursleden Judikje Kiers en Leo van der Meer zijn in 2017 teruggetreden. Zij bleven bij Z!
betrokken als bestuursadviseurs. Het bestuur kwam in 2018 tweemaandelijks bijeen, samen met de
directeur/hoofdredacteur en de coördinator.
Sinds 24 april 2019 is het bestuur van Stichting Z onder de paraplu gebracht van Stichting De
Regenboog Groep. Met Hans Wijnands, directeur De Regenboog Groep, als enig bestuurslid, een
Raad van Toezicht, en een Raad van Advies, bestaande uit oud-bestuursleden Arend Jan Heerma van
Voss, Jaap Fransman en Karen Harmsen. Oud-bestuursleden Judikje Kiers en Leo van der Meer zijn
daarmee bestuursadviseur af. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de leden van de Raad van
Toezicht van Stichting de Regenboog Groep.
Samenstelling bestuur: het bestuur wordt thans gevormd door J.W.Th. Wijnands.
Samenstelling Raad van Toezicht: leden van de Raad van Toezicht zijn thans: F.E. Deug, M.J.
Draaisma, G.M. Haandrikman, A.E. de Jong, R. Kuiken, N. Laan en H.H. Puite.
Samenstelling Raad van Advies: leden van de Raad van Advies zijn thans: J.M.L. Fransman, C.M.
Harmsen en A.J. Heerma van Voss.

Bestuursverslag 2018
Het jaar 2018 werd financieel afgesloten met een negatief resultaat. 2018 was het derde jaar van de
vernieuwde samenwerking van Stichting Z met Stichting De Regenboog Groep. Binnen deze
samenwerking behoudt Stichting Z de redactionele verantwoordelijkheid voor de Z!-krant, en neemt
Stichting De Regenboog Groep een aantal operationele en financiële verantwoordelijkheden over
van Stichting Z.

De samenwerking was aangegaan voor de jaren 2016-2018. Voorwaarde was een externe bijdrage
voor drie jaar ter grootte van € 120.000. Hiertoe zijn in 2016 gesprekken gevoerd met Stichting De
Regenboog Groep en met de gemeente Amsterdam.
Uitkomst van deze gesprekken was dat Stichting Z voor de jaren 2016-2018 van de gemeente
Amsterdam een subsidie ontvangt van € 80.000 en van HVO-Querido een bijdrage van € 40.000. Het
totaalbedrag van € 120.000 wordt uitbetaald in drie jaarlijkse bijdragen van € 40.000. In 2018 ontving
Stichting Z de derde bijdrage van € 40.000.
De samenwerking met De Regenboog Groep pakte ook in 2018 positief uit. De distributie in
inloophuizen Makom, Oud-West en Princehof werd uitgebreid met Huis van de Wijk De Meeuw
(Amsterdam Noord). Kosten werden gedeeld en de wederzijdse personele ondersteuning werd
voortgezet.
In 2018 zijn nieuwe gesprekken gevoerd met De Regenboog Groep en de gemeente Amsterdam voor
de periode 2019-2020. Uitkomst van deze gesprekken is dat Stichting Z voor de jaren 2019-2020
jaarlijks van de gemeente Amsterdam een bijdrage ontvangt van € 20.000 en van HVO-Querido een
bijdrage van € 10.000.
De verkoop van de krant daalde in 2018, met 6,9%. In 2017 was er nog sprake van een lichte
verkoopstijging, met 0,5% ten opzichte van 2016. Over 2015 en 2016 daalde de verkoop van de krant
gemiddeld met 10% per jaar.
Voor 2019 wordt rekening gehouden met een verkoopdaling van 6% en zijn 17 edities voorzien. In
2018 verschenen 18 edities. Er was in 2018 ook een teruggang in de verkoop van andere producten,
zoals de boodschappentas Do Goodie Bag en STRAATEten, de vierde uitgave van STRAAT, een extra
publicatie naast de Z!-krant.
De daling van de verkoop van Z! sinds 2005 was in 2010 mede aanleiding voor het opstellen van het
Bedrijfsplan 2011-2014 Stichting Z. Kern was een diversificatie van producten en meer inkomsten
naast die van de krant. Deze doelstelling is doorgetrokken naar 2016-2018. In 2018 bedroegen de
inkomsten uit verkoop van de krant 64% (t.o.v. 64,9% in 2017). De andere inkomsten bedroegen 36%
(t.o.v. 35,1% in 2017).
Een ander uitgangspunt van het bedrijfsplan 2011-2014 dat is doorgetrokken is een ten minste
sluitende bedrijfsvoering voor de jaren 2016-2018. Voor 2018 was een sluitend resultaat begroot van
€ 0. Hierbij is rekening gehouden met de bijdrage van € 40.000 van de gemeente en HVO-Querido,
zoals overeengekomen volgens de gemaakte afspraken voor 2016-2018.
Het jaar 2018 sluit af met een negatief resultaat van € 25.092 (inclusief de ontvangen subsidie). Het
tekort over 2018 wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. De algemene reserve bedraagt
per 1 januari 2019 € 56.684. Hiernaast zijn er reserveringen van in totaal € 17.023. Het eigen
vermogen bedraagt per 1 januari 2019 € 73.707. De continuïteitsreserve van de stichting bedraagt
hierdoor 73,7% van de door het bestuur gewenste reserve van € 100.000.
Stichting Z is niet controleplichtig. De jaarrekening 2018 is door G.T. Bunck Accountants
Belastingadviseurs te Amstelveen beoordeeld en hierbij is een beoordelingsverklaring afgegeven.
Om Z! ook de komende jaren blijvend financieel gezond te houden zijn voor 2019 doelstellingen
geformuleerd voor meer inkomsten en minder uitgaven, onder andere door een prijsverhoging van
de krant van € 2,- naar € 2,50, een nieuwe uitgave van STRAAT, vrienden- en fondsenwerving,
trainingen voor verkopers, digitaal betalen van de krant (cashless payments) en samenwerking met

andere straatkranten. Risico's en onzekerheden die in 2019 aandacht behoeven zijn de teruglopende
verkoop van de krant, de terugloop van giften en donaties en de gulle-gever-problematiek (men
geeft wel geld, maar koopt geen krant).
In 2018 zijn twee ontwikkelingen in gang gezet ter realisatie in 2019: onderbrenging van de stichting
onder de paraplu van De Regenboog Groep en een samenwerkingsverband met andere
straatkranten. In april 2019 is het bestuur van Stichting Z ondergebracht bij Stichting De Regenboog
Groep, met behoud van de redactionele vrijheid en de zelfstandigheid van de stichting, onder andere
bij fondsenwerving.
Voorjaar 2019 is de Z!-krant een samenwerking aangegaan met de straatkranten van Den
Haag/Rotterdam en Utrecht. De drie straatkranten komen vanaf 19 april 2019 uit op tabloidformaat
(A3), met een gezamenlijk katern met gedeeld nieuws (Stoep). De drie kranten worden gedrukt door
dezelfde drukker, met eenzelfde frequentie (driewekelijks) en een verkoopprijs van € 2,50.
Over 2018 zijn in totaal circa 235 verkopers actief geweest, waarvan 28 nieuwe verkopers. Per editie
waren er gemiddeld 140 actieve verkopers die de krant inkochten en op straat verkochten. In totaal
verkochten de Z!-verkopers in 2018 153.484 kranten.
Op 31 januari 2018 overleed ex-Z!-verkoper en oud-vrijwilliger Joop Hamersma (1949). Joop was
vanaf 1996 jarenlang verkoper van de krant. Vanaf 2007 tot en met 2016 was hij vrijwilliger bij de
distributie. Joop was oud-voorzitter van de Verkopersraad en van het BADT (Belangen Amsterdamse
Dak- en Thuislozen), en gaf ook voorlichting op scholen. Door de jaren heen was Joop een van de
markante gezichten van Z! en van daklozen in Amsterdam. Op 10 februari 2018 verscheen in Het
Parool over Joop een In Memoriam onder de kop: 'Dakloos, maar nooit zwerver'.
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BATEN
Verkoop kranten
Subsidies
Overige baten

163.618
40.000
51.917

159.000
40.000
69.500

186.732
40.000
60.955

Totaal baten

255.535

268.500

287.687

LASTEN
Directe kosten krant
Drukkosten
Redactiekosten
Distributiekosten

17.475
138.065
28.752

28.000
92.500
39.000

16.030
142.482
27.558

184.292

159.500

186.070
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3.004
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1.000
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7.000
19.500
77.000
1.500
2.000
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5.882
1.678
9.312
7.156
59.578
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1.240
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86.526

Totaal lasten

281.444

268.500

272.596
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Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
-25.902

0
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Overige (bedrijfs)kosten
Bestuurskosten
Financiele administratie
Ondersteuning
Project uitgaven
Beheer pand
Organisatie
Verkopers
Vrijwilligersbeleid

Rentebaten
Rentelasten
Resultaat
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BALANS per 31 december 2018

31-12-18

31-12-17

6.247

7.357

ACTIVA

Vlottende activa
Voorraden

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen

49.149
26.737

Liquide middelen

10.961
30.586
75.886

41.547

47.887

99.008

130.020

147.912

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

56.684
17.023

82.587
17.023
73.707

Schulden op korte termijn
Crediteuren
Belastingen
Overige kortlopende schulden

15.516
9.531
31.266

99.610

9.142
7.688
31.472
56.313

48.302

130.020

147.912

