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Jaarverslag 2014

Algemeen

Stichting Agnes van Leeuwenberch is gevestigd op de Agnes van Leeuwenberchstraat 20, 3515 AZ Utrecht.
De stichting is 8 december 2004 opgericht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht 
onder nummer 30200386. Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren 
van Huize Agnes geopend. In 2012 openden Agnes 2 en Agnes 3 hun deuren.
De stichting is een algemeen nut beogende instelling en erkend door de belastingdienst.

Doel
De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen 
zonder verblijfspapieren.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
 het opzetten en in stand houden van basishuisvesting
 het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs
 het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken
 het verwerven van financiële en andere middelen.

Organen
De stichting kent de volgende organen:
 Directie
 Raad van Toezicht
 Comité van Aanbeveling

Utrecht, 01-10-2015

stichting Agnes van Leeuwenberch
Huize Agnes, een plaats voor vrouwen en kinderen ver van huis



Bewoners Huize Agnes
In 2014 verbleven er 21 vrouwen - waarvan twee zwanger en één ziek - en negen kinderen in Huize Agnes. 
Zij komen uit Rwanda, Nigeria, Eritrea, Somalië, Guinee, Oeganda, China en Cabinda (bij Kongo).
Er zijn tien vrouwen en zes kinderen vertrokken uit Huize Agnes. Ze gingen naar een eigen huis, bij 
vrienden wonen, naar een onbekende bestemming en naar de Tussenvoorziening. Drie zwangere vrouwen 
gingen naar het AZC. In hun plaats zijn er tien vrouwen en acht kinderen gekomen. 
Achttien (ex)bewoonsters, inclusief kinderen, kregen een verblijfsvergunning. Twee kinderen, van drie 
huidige bewoners, vielen onder het Kinderpardon. Hun moeders, broertjes en zusjes kregen ook een 
verblijfsvergunning. Drie vrouwen en een kind kregen een verblijfsvergunning vanwege hun schrijnende 
situatie. Een moeder en haar kind vanwege verblijf bij een partner. En een kind omdat het in Nederland is 
geboren en een Nederlandse vader heeft.

Activiteitenoverzicht 2014

Inleiding
Samen met stichting de Tussenvoorziening zijn er in 2013 al plannen gemaakt voor een mogelijke 
opvolging van oprichter en coördinator van Huize Agnes, Henny van den Nagel. Zij wordt een dagje ouder 
en wil graag dat Huize Agnes ook kan voortbestaan zonder haar. Voor haar was 2014 een mijlpaal: afscheid 
nemen van de dagelijkse leiding en tevreden terugkijken naar het resultaat. Sinds het begin, eind 2006, 
heeft Huize Agnes 104 vrouwen en zeventig kinderen onderdak en begeleiding geboden. Zeventig van hen 
kregen uiteindelijk een verblijfsvergunning.
Op 1 juli 2014 is Suzanne Hautvast benoemd als betaalde coördinator. Zij werkt 16 uur voor de drie Huizen 
Agnes en 16 uur voor de nachtopvang van ongedocumenteerden van de Tussenvoorziening. 
De nieuwe coördinator is ingewerkt door Henny van den Nagel. Zij is gestopt per 1 januari 2015, maar 
blijft wel deel uitmaken van het nieuwe, uitgebreide bestuur. Dit nieuwe ‘beoogde’ bestuur is in september 
gekozen en zal in 2015 worden benoemd. De statuten zijn vernieuwd en te zien op de website. 
Op deze manier kan Huize Agnes veilig verdergaan met de opvang van vrouwen en kinderen zonder 
geldige verblijfspapieren. Die opvang is tijdelijk, voor zes maanden. In die tijd krijgen zij steun bij 
problemen met de Nederlandse taal, financiën, verblijfsstatus en gezondheid. Doel: een grotere 
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid.



‘Guinee is geen goed land voor meisjes om op te groeien’

Aissatou (24) woont sinds 2013 met haar twee dochters in Huize Agnes II. 
Sinds kort heeft ze een verblijfsvergunning. ‘Nu eerst een huis en dan ga 
ik een opleiding doen in de zorg.’

Huize Agnes heeft haar rust gebracht. Aissatou: ‘Daarvoor woonde ik 
op een gezinslocatie in Katwijk. Daar was het heel onrustig, vooral voor 
de meisjes. Er was vaak ruzie, de politie kwam langs en regelmatig ging 
’s nachts het brandalarm af. Dat gaf veel stress. Bovendien was er geen 
goede school voor de kinderen. Via Vluchtelingenwerk ben ik bij Huize 
Agnes terecht gekomen.’
Ze voelt zich thuis in de buurt. Haar dochters (zes en vier jaar) gaan er 
naar school. Omdat zij een Nederlandse vader hebben zijn ze legaal. 
‘Met hulp van Huize Agnes heb ik een aanvraag gedaan om hier bij mijn kinderen te blijven. Dat is pas 
na twee jaar, in hoger beroep, gelukt. Ik ben gevlucht uit Guinee omdat mijn vader is vermoord vanwege 
politieke redenen. Mijn moeder is al heel lang spoorloos. Als alleenstaande ouder, met twee kleine meisjes 
die niet besneden zijn, gaat niemand mij daar welkom heten. Guinee is geen goede plek voor Nederlandse 
meisjes. Ik kan ze niet beschermen tegen besnijdenis en seksueel misbruik.’

Verwijzers 
De meeste vrouwen en kinderen die in 2014 in Huize Agnes kwamen wonen, zijn verwezen door 
Vluchtelingenwerk, inclusief het ex-AMA-team (5). Anderen kwamen via STIL (2 vrouwen, 3 kinderen), 
maatschappelijk werk (1 vrouw, 3 kinderen) en de Vrouwenopvang (1 vrouw, 2 kinderen). 
De samenwerking met het ex-AMA-team, STIL en andere Utrechtse organisaties verloopt, als altijd, goed. In 
het maandelijkse ‘hulpverleningsoverleg’ delen we kennis en wisselen we ervaringen uit. Geregeld komen 
we samen in actie, richting gemeente Utrecht, politie en de landelijke overheid.

Waarom verlieten zij hun land?
Uit de verhalen van de bewoonsters van Huize Agnes blijkt dat zij hun land hebben verlaten - of zonder 
geldige verblijfspapieren raakten - wegens mensenhandel, oorlog en politiek geweld. De onderdrukking 
door hun familie, religie en huiselijk geweld spelen ook een belangrijke rol. Vooral jonge vrouwen zien dat 
als een reden om te vertrekken, op zoek naar een beter leven.
Een ‘beter leven’ betekent voor hen vooral veiligheid en rust. Gebrek aan voedsel, huisvesting en 
gezondheidszorg spelen minder een rol dan de voortdurende angst waarin zij moeten leven. Angst voor 
onrecht en onveiligheid, voor geweld en onderdrukking.
Voor veel vrouwen in de wereld is hun land een ellendige plaats om te leven.
 
Geen plek
Er kwamen in 2014 veel aanvragen voor opvang binnen, maar helaas kon Huize Agnes 77 vrouwen en 49 
kinderen geen onderdak geven. In 2013 waren dat 89 vrouwen en 60 kinderen. Zowel in 2013 als in 2014 
had iedereen wel dringend een plek nodig. 
Van de vrouwen die niet terecht konden, waren er tien zwanger, twee ziek en een gehandicapt. Zij kwamen 
uit Zuid-Amerika/Suriname (5), Oost-Europa (9), Azië (12), Noordoost-Afrika (11), West-Afrika (17), Midden-
Afrika (7), Marokko (5), Nederland (2), onbekend (10).
 



Huize Agnes 1, 2 & 3
De drie Huizen Agnes bieden drie soorten zorg. In Huize Agnes 1 is dat high care, voor de meest kwetsbare 
vrouwen en kinderen die een stabiele omgeving, meer toezicht en aandacht nodig hebben. Huize Agnes 2 
biedt medium care. Vrouwen moeten zelfstandig kunnen wonen, regels kunnen begrijpen en nakomen. Zij 
moeten Nederlands of Engels spreken. De vrouwen in Huize Agnes 3 zijn nog meer op zichzelf aangewezen. 
Voor hen is er low care. Zij krijgen eens per week begeleiding. 
In de praktijk blijkt het moeilijk om bewoonsters te vinden die voldoen aan deze criteria. Vooral het geringe 
begrip van de Nederlandse cultuur leidt regelmatig tot problemen. Ook de niet voortdurende aanwezigheid 
van vrijwilligers leidt tot ongewenste situaties. Ideaal gezien zouden bewoonsters moeten doorstromen 
vanuit Agnes 1 naar Agnes 2 en 3. Dat kan niet altijd omdat Agnes 1 ook stabiele bewoonsters nodig heeft, 
die daar dan blijven om de goede sfeer te handhaven.

Nieuw bestuur
Op 1 juli 2014 is Suzanne Hautvast benoemd als beroepskracht bij Huize Agnes. Zij kreeg de dagelijkse 
leiding van de drie Huizen Agnes en is ingewerkt door oprichter Henny van den Nagel. De Raad van Toezicht 
is afgetreden en in september is er een nieuw ‘beoogd’ bestuur gekozen. Voorzitter is Marinel Gerritsen, 
emeritus hoogleraar international business communication. Linda Huldman - sociaal pedagoog - wordt 
secretaris, journalist Oscarine Vonk penningmeester en cultuuradviseur Kim Harsta gaat op zoek naar geld. 
Henny’s dochter Wendeline van den Nagel ziet er op toe dat Huize Agnes verder gaat in de geest van Henny. 
Zijzelf beheert de portefeuille ‘vrouwen, vrijwilligers, personeel’.

Bezoek nieuwe burgemeester

Op 2 april kwam de nieuwe Utrechtse burgemeester 
Jan van Zanen, op eigen verzoek, op bezoek bij Huize 
Agnes. In zijn fotodagboek op internet doet hij verslag: 
“Bezoek vanochtend vroeg Huize Agnes dat tijdelijk 
opvang biedt aan vrouwen en kinderen die zonder 
verblijfspapieren in Nederland verblijven. Spreek in de tuin 
met initiatiefneemster Henny van den Nagel en vrijwilligers 
Mariet Endeman, (fietsenmaker) Jan Willem Kayzer, Maria Platteeuw en een aantal bewoonsters. Mevrouw 
Van den Nagel vertelt dat zij (lang geleden) Huize Agnes is begonnen ‘voor een betere wereld voor haar 
kleinkinderen’. Ben onder de indruk van hun inzet.”

‘Vrouwenstrijd en interculturele communicatie’

Huize Agnes mag niet mopperen met bestuursvoorzitter Marinel 
Gerritsen. De emeritus hoogleraar Interculturele Communicatie - 
Radboud Universiteit Nijmegen - zit vol energie en idealen.

‘Toen ik mijn pensioendatum zag naderen, was ik benauwd wat ik na 
mijn 65ste moest gaan doen. Ik kende eigenlijk alleen een arbeidzaam 
leven. Via de Vrijwilligerscentrale kwam ik met Huize Agnes en Henny 
van den Nagel in contact.’
Marinel Gerritsen, die zichzelf omschrijft als een typisch product van 
de tweede emancipatiegolf, streed al in haar jeugd voor een gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen. En dat Henny een scherp oog 
heeft voor de ‘noden’ van Huize Agnes, bleek toen ze Gerritsen korte 
tijd later daadwerkelijk benaderde. ‘Het bestuurswerk voor Huize Agnes 
vind ik leuk omdat er twee liefdes bij elkaar komen: vrouwenstrijd en interculturele communicatie.’
Zij verwacht dat ze echt iets voor de vrouwen en hun kinderen kan betekenen. ‘Ik denk dat ik ze op weg kan 
helpen naar een veilige toekomst, waarin de vrouwen en hun kinderen zich kunnen ontplooien. En ik hoop 
dat de bestuurservaring, opgedaan in mijn 47-jarige carrière, kan meehelpen om dat doel te verwezenlijken.’



Vrijwilligers
Zes vrijwilligers zijn er vertrokken in 2014. Acht nieuwe vrijwilligers kwamen er bij.
Celine stond in Huize Agnes II de huismeester ter zijde. Kanita gaf Nederlandse les. Rozemarijn paste op de 
kinderen. Wilma wilde graag praktisch haar handen gebruiken. Ellen zorgde ervoor dat het prijzengeld van 
Unicef goed is besteed. Robert Jan was actief voor de nieuwsbrief. Mieke deed de financiële administratie.
Zes studentes liepen stage bij Huize Agnes. Maura maakte een integraal veiligheidsplan voor alle drie 
de huizen. Dorien en Sylvia deden een sociale stage en speelden vooral heel veel met de kinderen. Een 
bijzondere stagiaire was Paula, die vroeger met haar moeder in Huize Agnes woonde.
In september kwamen er twee studentes Veiligheid stage lopen bij Huize Agnes, om het veiligheidsplan te 
implementeren. 
Alle vrijwilligers van Huize Agnes zijn WA-verzekerd via de Domstadpolis - een collectieve verzekering voor 
vrijwilligers - van de gemeente Utrecht.

Kinderen & oppas
Huize Agnes heeft een oppaspool van vrijwilligers. Zij zorgen ook voor de opvang van kinderen van wie de 
moeders overdag naar school gaan. Nederlands sprekende verzorgsters stimuleren de taalontwikkeling, dat 
is het idee. 

Opmerkelijk

Opvallend veel kinderen van Chinese oud-bewoonsters van Huize Agnes doen het erg goed op school. Ying 
(8 jaar) bijvoorbeeld. Op de vraag in welke groep hij zit, antwoordt hij: ‘in 5 B’. 
‘Wat betekent B, Ying?’ 
Ying: ‘Dat is voor kinderen die IETS intelligenter zijn en IETS meer uitdaging nodig hebben.’

VOG & protocol Zorg voor Seksuele Veiligheid
Vrijwilligers in Huize Agnes werken met kwetsbare personen en gaan om met vertrouwelijke informatie. 
Daarom is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor alle vrijwilligers die in direct contact komen 
met de vrouwen en kinderen. Zo’n verklaring betekent dat men nooit met Justitie in aanraking is geweest. 
Het protocol ‘Zorg voor Seksuele Veiligheid’, waarin alle aspecten van veiligheid zijn beschreven en dat 
is gericht op het voorkomen van seksueel ongewenst gedrag, is in 2014 vastgesteld. Huize Agnes heeft 
daarom een vertrouwenspersoon benoemd: Marieke Sillevis Smit. Zij is geregeld in huis, met de bedoeling 
dat de vrouwen en vrijwilligers haar leren kennen en zo gemakkelijk met haar in contact kunnen komen. 
Maatschappelijke onrust over misbruik in de kinderopvang heeft ertoe geleid dat ook Huize Agnes zo’n 
protocol nodig heeft. In het protocol worden ongewenste gedragingen benoemd en passende maatregelen 
beschreven. Uitleg aan bewoonsters is hierbij essentieel. Vanuit hun achtergrond kunnen zij anders denken 
over wat ongewenst gedrag is. 

Samenwerking hulpverleners 
Er is speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bewoners. Die is vaak 
verwaarloosd. Zo zijn er bezoeken met de kinderen aan het consultatiebureau, de school- en tandarts. Bij 
opvoedproblemen is er contact met het Opvoedbureau en Jeugdadviesteam. Ook is er een pedagoog die als 
vrijwilliger kan worden ingeschakeld. 
Er wordt extra gelet op de gezondheid van de vrouwen. Belangrijke onderwerpen zijn maagpijn door 
maagbacteriën (doordat velen opgegroeid zijn in onhygiënische omstandigheden) en botontkalking 
(tengevolge van te weinig in het zonlicht zijn, zich bedekken en een donkere huid). Beide aandoeningen 
komen veel voor bij de doelgroep en kunnen goed worden behandeld. 
In 2014 werkte Huize Agnes samen met verschillende hulpverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen, 
Altrecht, advocaten, Bureau Jeugdzorg, het Tandwiel, de apotheek, de gemeente, scholen en voorscholen. 
De samenwerking verloopt goed. De hulpverleners staan welwillend tegenover de doelgroep. Het is wel 
gebleken dat Huize Agnes niet kan zonder al deze hulpverleners. Alle aspecten van het mens-zijn komen 
bij de hulpverlening aan de orde, want de bewoonsters en hun kinderen hebben op vele terreinen een 
achterstand. Van psychische problemen tot een vitamine D tekort. Een diepgaande intake bij aankomst is 
daarom essentieel.
In 2014 is in Utrecht Villa Vrede opgericht, speciaal voor mensen zonder verblijfsvergunning. Hier kunnen de 
vrouwen terecht voor educatie, ontspanning en sociale activering.



‘Dames van Huize Agnes komen met een doel’

Villa Vrede opende in februari 2014 haar deuren. Het centrum is een 
ontmoetingsplaats, met activiteiten voor ongedocumenteerden. 
Coördinator Wilma Rozenga heeft er veel bewoonsters van Huize Agnes 
zien opbloeien.

Er komen twintig tot vijftig mensen per dag bij Villa Vrede in Utrecht. 
Meest mannen. Voor een kop koffie, een hapje eten, schone kleren, het 
volgen van een cursus en om te netwerken. 
‘Dames van Huize Agnes komen altijd met een doel’, zegt Wilma 
Rozenga. ‘Voor taalles, pianoles, zwemles. Of omdat ze hier meehelpen 
in de organisatie. Een aantal vrouwen is hier gastvrouw geweest. Dat 
doen we in duo’s, iemand uit de doelgroep samen met iemand met 
papieren. Om hen zo wat eigenwaarde terug te geven en om te zorgen dat het huis van hen blijft.’
De rol van gastvrouw doet de dames opbloeien, merkt Wilma Rozenga. ‘Ik heb ze echt zien groeien. 
Veronique bijvoorbeeld. Zij zit nu in het bestuur van Villa Vrede. En Aissatoe, die altijd duidelijk haar mening 
geeft en met ideeën komt. Zij neemt vaak haar kinderen mee en dat vinden de anderen geweldig. Zij 
brengen veel ontspanning in huis en vrolijkheid.’

Giften & donaties
In het kader van NLdoet kwamen er tien mensen van aannemersbedrijf Van Dillen en Zonen uit Culemborg 
een schutting plaatsen bij Huize Agnes. Ze schonken ook een banktafel voor de tuin. De Boskapel, een kerk 
in Groenekan, heeft drie keer gecollecteerd voor Huize Agnes. Een particulier schonk honderd euro voor de 
zomervakantie. Bij het feest ter ere van Henny’s 75-ste verjaardag is 300 euro geschonken. Op Koningsdag 
verkochten kinderen hun eigen knuffels voor Huize Agnes. De opbrengst was zo’n 175 euro.
Van een onbekende gever ontving Huize Agnes een groot bedrag dat deels wordt gebruikt om de 
coördinator te betalen en deels aan de reserve is toegevoegd. Ter gelegenheid hiervan kregen de vrouwen 
en kinderen een extraatje en alle vrijwilligers een ijscobon.
Stichting Barmhartige Fiets schonk drie prachtige fietsen. Ook kwamen er vijf vormelingen, via stichting 
Present, in de tuin werken. Bij het buurtfeest in juni wordt Huize Agnes altijd hartelijk uitgenodigd. Deze keer 
was er een taartenwedstrijd en een rommelmarkt. De opbrengst, 200 euro, ging naar Huize Agnes. 
Van alle kanten kreeg Huize Agnes kleding, schoenen, huisraad, beddengoed en speelgoed aangeboden.

Vakantie & uitjes 
Eind februari brachten de kinderen en hun moeders een bezoek aan de Efteling, dankzij de stichting Laat Ze 
Maar Lachen. Dennis (8 jaar) kon deze zomer met het Kinderactiviteiten Centrum een weekje op vakantie. 
Eerst durfde hij niet mee. Na afloop zei hij tegen zijn moeder: ‘ik wil volgend jaar weer!’
In juli zijn een moeder en drie kinderen op vakantie geweest met Weekje Weg, georganiseerd door de 
Werklozenbond. In augustus was er de jaarlijkse zomervakantie in Petten. Het weer was niet zomers, maar 
het plezier niet minder. Daarna was er nog een ‘gezinsdagje uit’ met de Tussenvoorziening naar BillyBird Park 
Hemelrijk.



Bed, bad en brood
Het Comité voor Sociale Rechten van de Raad van Europa heeft begin 2014 uitgesproken dat de Nederlandse 
overheid verplicht is om uitgeprocedeerden onderdak, kleding en voedsel te bieden, zodat zij niet op straat 
belanden. Voormalig staatssecretaris Teeven schreef in januari een brief: ‘Als de gemeentes daarvoor zorgen, 
kunnen ze de rekening bij mij indienen.’
Voor de bewoonsters van Huize Agnes veranderde er niets. Wel voor Huize Agnes. Die kon toen geld vragen 
voor degenen die voor haar rekening komen. 

Spannend jaar
Voor Huize Agnes was het een spannend jaar, vol vernieuwingen en veranderingen. Gelukkig is alles goed 
uitgepakt. Er is een nieuwe coördinator, die een half jaar de tijd kreeg om Huize Agnes te leren kennen. 
Het nieuwe bestuur werkte zich in. En... Huize Agnes kreeg een grote gift. Hiermee kon de coördinator ook 
betaald worden en hoefden we geen beroep te doen op de gemeente en alle vrienden. 
Giften en gaven bleven toestromen. Hiermee zijn de huizen beter ingericht, de bewoners goed gekleed en 
de kinderen volop voorzien van speelgoed en boeken. Elke verjaardag is gevierd met een cadeautje.
Vrijwilligers waren er ook, maar genoeg... nee dat niet. Zoals altijd was er teveel werk en te weinig tijd en 
moesten we geregeld vaststellen: we doen wat we kunnen, maar het kan veel beter.

Dank
Bewoonsters en vrijwilligers van Huize Agnes bedanken iedereen hartelijk die op enigerlei wijze heeft 
meegeholpen aan haar voortbestaan.
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Utrecht, 4 augustus 2015 

 

 

ALGEMEEN 

 

De stichting draagt de naam Stichting Agnes van Leeuwenberch en is gevestigd op de Agnes van 

Leeuwenberchstraat 20 te 3515 AZ Utrecht. 

De stichting is opgericht 8 december 2004. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30200386. 

 

Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes geopend. 

In 2012 opende Huize Agnes II en III hun deuren.  

 

 

Doel 

 

De stichting heeft tot doel het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen zonder 

verblijfspapieren. 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

- het opzetten en instandhouden van basishuisvesting 

- het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs 

- het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken 

- het verwerven van financiële en andere middelen. 

 

 

Organen 

 

De stichting kent de volgende organen: 

- Bestuurder 

- Raad van Toezicht tot juni 2014 

- Comité van Aanbeveling 
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FINANCIEEL VERSLAG 
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BALANS PER 

 

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH 

ACTIVA 

                                                                                                                                                                             

 

 31-12-2014 31-12-2013

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

Vorderingen 

 

Vorderingen van (oud-)bewoonsters - - 

Overige vorderingen en overlopende activa 17.837 23.049 

                                   

 17.837 23.049 

 ------------- ------------- 

 

 

Liquide middelen 77.054 35.293 

 ------------- ------------- 

 

 

 

 

 

 

                                   

TOTAAL ACTIVA 94.891 58.342 
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31 DECEMBER 2014 

 

TE UTRECHT 

PASSIVA 

                                                                                                                                                                             

 

 31-12-2014 31-12-2013 

 € € 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 37.514 36.942 

 ------------- ------------- 

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Overige schulden en overlopende passiva 57.377 21.400 

 ------------- ------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

TOTAAL PASSIVA 94.891 58.342 
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 VAN STICHTING AGNES VAN 

LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

Het exploitatiesaldo resulteerde in een positief resultaat ter grootte van € 572. Een afname van € 3.448 ten 

opzichte van 2013. 

 

De giften van donateurs stegen in 2014 met € 8.931 naar € 22.973. De bijdragen huur en leefgeld zijn 

gestegen met € 28.382 naar € 124.802. In 2014 waren het ontvangen bijdragen van fondsen € 9.523, een 

stijging van € 7.023 ten opzichte van 2013. In 2014 ontving Agnes geen geldprijs, een daling van € 17.000 

ten opzichte van 2013. De rentebaten bedroegen € 674, een stijging van € 291 ten opzichte van 2013. Per 

saldo steeg de totale baten met € 27.627 ten opzichte van 2013. 

 

De totale lasten zijn gestegen ten opzichte van 2013. De directe kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en 

kinderen is in dit verslagjaar € 154.772, een stijging van € 29.150 ten opzichte van 2013. De indirecte kosten 

t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn tevens gestegen met € 440 naar € 897. De algemene 

Stichtingskosten bedroegen € 1.731, een stijging van € 1.485 ten opzichte van 2013. De totale lasten zijn, 

ten opzichte van 2013, gestegen met € 31.075 naar € 157.400. 

 

 

 2014 2013 

 € € 

Baten  

 

Giften donateurs 22.973 14.042 

Bijdragen huur en leefgeld  124.802 96.420 

Fondsen 9.523 2.500 

Paul van Vliet Award  - 10.000 

Gemeente Utrecht ‘Tolerantieprijs’ - 7.000 

Rentebaten 674 383 

Nog te verwerven fondsen - - 

                                   

Totale baten 157.972 130.345 

 ------------- ------------- 

 

Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen 154.772 125.622 

Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen 897 457 

Algemene Stichtingskosten 1.731 246 

                                   

Totale lasten 157.400 126.325 

 ------------- ------------- 

Exploitatiesaldo 572 4.020 
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OVERZICHT VAN DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN 

LEEUWENBERCH TE UTRECHT  

 

Aan de rekening van baten en lasten is het navolgende overzicht ontleend: 

 

          2014        2013 

     €     %     €     %  

                                                         

 

Giften donateurs 22.973 14,6 14.042 10,8 

Bijdragen huur en leefgelden 124.802 79,0 96.420 74,0 

Fondsen 9.523 6,0 2.500 1,9 

Paul van Vliet Award  - - 10.000 7,7 

Gemeente Utrecht ‘Tolerantieprijs’ - - 7.000 5,3 

Rentebaten 674 0,4 383 0,3 

                                                         

Totale baten 157.972 100,0 130.345 100,0 

 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 

Directe kosten t.b.v. huisvesting  

vrouwen en kinderen 154.772 98,0 125.622 96,4 

Indirecte kosten t.b.v. huisvesting  

vrouwen en kinderen 897 0,5 457 0,3 

Algemene Stichtingskosten 1.731 1,1 246 0,2 

                                                         

Totale lasten 157.400 99,6 126.325 96,9 

 ----------- ----------- ----------- ----------- 

 

Exploitatiesaldo 572 0,4 4.020 3,1 

                                                           

 

 

 

Aantal donateurs 97  26  
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE 

UTRECHT 

 

 31-12-2014 31-12-2013 

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Vorderingen van (oud-)bewoonsters 

 

Te vorderen ROC-cursusgelden oudbewoonster 1.075 1.075 

Vordering van (oud-)bewoonsters 4.910 5.215 

                                   

 5.985 6.290 

Voorziening dubieuze vordering van (oud-)bewoonster -5.985 -6.290 

                                   

 - - 

                                   

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

Paul van Vliet Award - 10.000 

Te vorderen bijdragen huur- & leefgeld – Gemeente Utrecht  9.758 11.728 

Vooruitbetaalde directe kosten t.b.v. huisvesting 6.362 98 

Waarborg Huize Agnes II 843 843 

Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III 200 - 

Te vorderen rentebaten 674 380 

                                   

 17.837 23.049 

                                   

 

Liquide middelen 

 

NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Rekening 1.091 6.002 

NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Spaarrekening 33.045 4.700 

NL77 ASNB  0878 6250 97 Sparen Zakelijk 42.001 15.550 

NL64 ASNB 8800 1142 29 Sparen Zakelijk 429 8.938 

Kas 488 103 

                                   

 77.054 35.293 
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 31-12-2014 31-12-2013 

 € € 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 

 

Stand begin boekjaar 36.942 32.922 

Resultaat boekjaar 572 4.020 

                                   

Stand einde boekjaar 37.514 36.942 

                                   

 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Overige schulden en overlopende passiva  

 

Donatie uit opbrengst Mauritsstraat 38 te Utrecht 46.942 - 

Vooruitontvangen gift 2015 c.q. 2014  9.000 9.000 

Vooruitontvangen gift Stichting Emmaus Domstad t.b.v. 

vervanging Henny van den Nagel - 7.500 

Vooruitvangen gift van kerk voor wasmachines 2015 en 2014 1.235 2.470 

Waarborg huismeester Huize Agnes III 200 200 

Te betalen directe kosten t.b.v. huisvesting - 2.230 

                                   

 57.377 21.400 
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TOELICHTING OP DE REKENING  VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 VAN STICHTING 

AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 2014 2013 

 € € 

Baten  

 

Bijdragen huur en leefgeld  

 

Bijdragen huur- & leefgeld – Gemeente Utrecht 97.497 57.248 

Vergoedingen/bijdragen – Gem. Utrecht Werk en Inkomen 10.314 24.488 

Giften Kerken 5.691 3.133 

COA (zwangerschaps)uitkering 1.903 - 

Bijdragen van de vrouwen 6.997 9.151 

Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III 2.400 2.400 

                                   

 124.802 96.420 

                                   

 

Fondsen  

 

Stichting Emmaus Domstad t.b.v. vervanging  

Henny van den Nagel 7.500 - 

Sint-Maartensgift Utrechts Klokkenluiders Gilde 1.423 - 

Stichting Vluchtelingenwerk t.b.v. mevrouw A. Barry  

van K.F. Hein Fonds 600 - 

Stichting Fonds voor NRC Handelsbladlezers - 2.500 

                                   

 9.523 2.500 
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 2014 2013 

Lasten € € 

Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen 

 

Huur Huize Agnes  32.232 32.230 

Huur Huize Agnes II  (The Wolf B.V.) 10.071 10.116 

Huur Huize Agnes III  (Stichting Portaal) 10.484 10.239 

Huur niet zijnde Huize Agnes (Stichting Gast) 2.787 - 

Leefgeld / zakgeld en uitkeringen voor de vrouwen 53.862 44.299 

Coördinator 15.917 - 

Vaste huisvestingskosten: energie, water, gas , kabel 13.768 11.936 

Telefoonkosten 418 803 

Gemeentelijke heffingen 431 339 

Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters  -305 2.173 

Kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen 589 402 

Recreatie en educatie 4.100 3.728 

Gemeenschappelijke huishoudkosten 277 514 

Inboedelverzekering 190 190 

Onderhoudskosten 2.105 3.410 

Brandbeveiligingsvoorzieningen 5.296 3.746 

Huur wasmachines 1.344 1.402 

Vervanging inventaris / inrichtingskosten 1.241 91 

Overige directe kosten -35 4 

                                   

 154.772 125.622 

                                   

Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen 

 

Kosten vrijwilligers 849 409 

Kosten website 48 48 

                                   

 897 457 

                                   

Algemene Stichtingskosten 

 

Fiscaal advieskosten 1.331 - 

Contributies 222 112 

Kantoorbenodigdheden 21 - 

Rentelasten en bankkosten 157 134 

                                   

 1.731 246 
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BIJLAGE 

 

 

OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES BESTUURDER EN RAAD VAN TOEZICHT VAN 

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 
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Agnes van Leeuwenberchstraat 20, 3515 AZ Utrecht 

 

 

Raad van Toezicht: 

 

Mevrouw D. de Haen      secretaris, interim voorzitter 

Houtensepad 17, 3523 RZ Utrecht 

 

Mevrouw I. Hagg      algemeen lid 

Strosteeg 37, 3511 VR Utrecht 

 

Mevrouw C.M. van der Riet     penningmeester 

Ondiep 101, 3552 EC Utrecht 

 

Mevrouw A.S.A. van Woensel     voorzitter 

Louwschepoort 2c, 5211 NE Den Bosch 

 

 

 

 


