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

Jaarverslag 2015
Algemeen
Stichting Agnes van Leeuwenberch is gevestigd in 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 volgden Agnes 2 en Agnes 3.
De stichting is een algemeen nut beogende instellingen 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:
Bestuur (Marinel Gerritsen, emeritus hoogleraar international business communication, Linda Huldman,
sociaal pedagoog, Oscarine Vonk, penningmeester - opgevolgd door Caroline van der Riet, Kim Harsta,
cultuuradviseur, Henny van den Nagel en Wendeline van den Nagel).
Comité van Aanbeveling

Utrecht, 07-9-2016

www.agnesvanleeuwenberch.nl

info@agnesvanleeuwenberch.nl

ING 4861208

KvK: 30200386

Activiteitenoverzicht 2015
Inleiding
De dagelijkse leiding van Huize Agnes was in 2015 voor het eerst - een heel jaar lang - in handen van een
betaalde coördinator. Zij werkte zestien uur per week voor de drie Huizen Agnes, gedetacheerd vanuit
stichting de Tussenvoorziening. De nieuwe coördinator is ingewerkt door de oprichter van Huize Agnes,
Henny van den Nagel. Zij stopte per 1 januari - na acht jaar - als coördinator, maar blijft betrokken als
algemeen bestuurslid.
Door het terugtreden van Henny van den Nagel veranderde ook de organisatiestructuur: van een
eenhoofdig- naar een meerhoofdig bestuur. De nieuwe statuten - om niet gemaakt door notaris Mr. Arien
van Heessen uit Amsterdam - zijn in juli officieel getekend en te zien op de website.
In oktober is er een tweede betaalde kracht gekomen, een sociaal beheerder voor 21,6 uur per week.
Zij bewaakt de huishoudelijke taken, de veiligheid en de hygiëne. En ze begeleidt de vrouwen in hun
zoektocht naar activiteiten die bijdragen aan hun welbevinden. In december volgde een derde betaalde
medewerker: een activerend begeleider. Zij ondersteunt de vrouwen naar een veilig en zelfstandig bestaan.
Ook voor 21,6 uur per week.
Het aanstellen van drie betaalde medewerkers, voor de duur van zestien maanden, is mogelijk gemaakt
door de steun van de gemeente Utrecht. Waarvoor veel dank! Op deze manier kan Huize Agnes veilig en
gestructureerder 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.
Sinds het begin, eind 2006, heeft Huize Agnes 115 vrouwen en zeventig kinderen onderdak en begeleiding
geboden. Van hen kregen er 74 uiteindelijk een verblijfsvergunning.

Bewoners Huize Agnes
In 2015 verbleven er 25 vrouwen, een tiener en achttien kinderen in Huize Agnes. Zij komen uit veertien
verschillende landen.
Er zijn zestien vrouwen en tien kinderen vertrokken uit Huize Agnes. Ze gingen naar een eigen woning (5),
AZC (5), partner (2), tehuis (1), een eigen weg (1), onbekend (2).
Er kregen 21 (ex)bewoonsters, inclusief kinderen, een verblijfsvergunning.
Eind november moest Huize Agnes 2 worden ontruimd. Er is naarstig gezocht naar een ander ‘tijdelijk’
pand, groot genoeg voor zes of zeven vrouwen. Dat is niet gelukt. Het is wel gelukt om alle zeven vrouwen,
waarvan twee zwanger, en drie kinderen nieuw onderdak te bieden.

‘Wij bidden voor Huize Agnes’
Linda (31) en Ramona (41) vluchtten allebei uit Tanzania. Linda toen ze
vrouwenbesnijdster moest worden van haar familie, Ramona nadat haar
dochter was vermoord. Ze zijn elkaars enige ‘familie’ in Nederland
“Ik heb Ramona in 2012 ontmoet op het station in Utrecht”, vertelt Linda
op haar kamer bij Huize Agnes. “Ik hoorde haar Swahili praten in haar
telefoon. Zo kregen we contact en dat is gebleven. We voelen ons samen
sterker. Toen ik ziek werd, was Ramona er voor mij. Ze kwam op bezoek,
ze belde. Ze zorgde dat ik naar het ziekenhuis kon voor een operatie.”
Ramona zorgde er ook voor dat haar vriendin, net als zij, onderdak kreeg bij Huize Agnes. Linda: “Eind 2015
zat ik een tijd bij de nachtopvang in Utrecht. Ik was ziek en overdag was ik bij Ramona. Ik at bij haar. Toen er
een plekje vrij kwam, kreeg ik ook een kamer bij Huize Agnes. Dit is een goede plek, met goede mensen.”
De twee vriendinnen koken en eten samen, wandelen samen door de stad en bidden samen. “Ook voor
Huize Agnes. We zijn heel dankbaar en hopen dat ze ook andere vrouwen en kinderen kunnen helpen met
onderdak. We hopen dat het met iedereen goed komt en we verder kunnen met ons leven. Nu wachten we
en staat ons leven stil. Je kunt niks plannen voor de toekomst. Slapen, eten, wachten. Daar worden we soms
gek van.”
(Linda en Ramona zijn gefingeerde namen)

Verwijzers
De meeste vrouwen en kinderen die in 2015 in Huize Agnes kwamen wonen, zijn verwezen door
Vluchtelingenwerk, inclusief het ex-AMA-team (drie vrouwen en twee kinderen) en via STIL (drie vrouwen
en twee kinderen). Anderen kwamen via het maatschappelijk werk en de Vrouwenopvang.
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 2015 veel aanvragen voor opvang binnen, maar helaas kon Huize Agnes 31 vrouwen, 17
kinderen en vijf tieners geen onderdak geven. In 2014 waren dat 77 vrouwen en 49 kinderen. Zowel in 2014
als in 2015 had iedereen wel dringend een plek nodig.
Van de vrouwen die niet terecht konden, waren er zes zwanger en een ziek. Zij kwamen uit 17 verschillende
landen.

Vrouw, Verhaal, Vreemdeling, Verschil
Onder deze titel was er op 2 maart 2015 een symposium
over ‘genderaspecten in migratiebeleid’ in het oude
Utrechtse stadhuis. Ter ere van Henny van den Nagel die in
2004 Huize Agnes oprichtte.
We moeten de verborgen problemen die vrouwen in onze
asielprocedure ervaren in beeld brengen. Dat was de
Henny van den Nagel krijgt het woord
conclusie van het symposium. De Utrechtse
beleidsadviseur Jan Braat zei het zo: “Op dit moment weet iedereen hoe verschrikkelijk het is in landen als
Syrië, en hoe belangrijk het is dat we een veilige plek bieden aan hen die vluchten. Maar veel te weinig
mensen weten dat de nood van vrouwen uit allerlei landen, waar geen formele oorlog woedt, net zo groot is.”
Marjan Sax, oprichtster van Mama Cash, gaf uitleg over de asielprocedure en wat er beter kan. Zo zijn de
meeste mensen op deze aardbol niet in het bezit van identiteitspapieren en dat werkt vluchtelingen in de
asielprocedure tegen. Verhalen van vrouwen over trauma’s en schaamte voor slachtofferschap van seksueel
misbruik, vragen om meer tijd en zorgvuldigheid.
Ellen Santen, actief bij Vrouwen tegen Uitzetting, vroeg om een humanere procedure voor getraumatiseerde
vluchtelingen en erkenning van humanitaire vluchtmotieven als eerwraak, verkrachting, uithuwelijking en
mensenhandel. Eric Gort, jurist van het ex AMA-team, vertelde hoe nu de asielprocedures gaan.
Ter gelegenheid van het congres heeft Huize Agnes een Manifest geschreven, dit is te lezen op de website

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.
Huize Agnes 3 wordt in 2016 gerenoveerd en bleef beschikbaar voor de opvang van vrouwen en kinderen.
Huize Agnes 2 moest eind 2015 worden ontruimd.
Vrijwilligers
Vier vrijwilligers zijn er vertrokken en een is overleden in 2015. Zeven nieuwe vrijwilligers kwamen er bij.
Francien - begeleidster in Huize Agnes 3 - is vertrokken om meer te kunnen sporten naast haar zware baan.
Zij is op verschillende plekken actief geweest, vele jaren lang. Nieuwe vrijwilligers voor de kinderen waren
Beja, Sterre, Susan, Marthe, Marieke, Charlotte en Debby. En Saskia maakte iedereen blij door razendsnel
alles te repareren wat kapot was.
Vrijwilliger Celine is het kernteam gekomen, omdat ze naast haar functie als gastvrouw bij Huize Agnes een
grote rol in de begeleiding gaat vervullen. Gezondheidsvoorlichter Marianne begeleidde een vrouw die net
een verblijfsvergunning had en nog veel moest regelen..
Alle vrijwilligers van Huize Agnes zijn WA-verzekerd via de Domstadpolis - een collectieve verzekering voor
vrijwilligers - van de gemeente Utrecht.

‘Zo kan ik mijn onmacht omzetten in iets positiefs’
Kim Harsta (45) uit Wadenoijen is spullenzoeker, bestuurslid en succesvol
fondsenwerver voor Huize Agnes. Ze begon vier jaar geleden en sleepte meteen de
Paul van Vliet Award en de Tolerantieprijs van de gemeente Utrecht in de wacht. Twee
grote prijzen.
Als adviseur cultuureducatie is ze wel gewend om subsidies aan te vragen, maar
dan in het officiële circuit. Bij Huize Agnes moest ze het helemaal opnieuw leren.
Kim Harsta: “In het begin heb ik ontzettende mazzel gehad. Zo waren ze bij de
Paul van Vliet Award - een initiatief van Unicef - heel blij met onze aanvraag, die
net op de valreep binnenkwam. Huize Agnes paste precies bij hun doelstellingen.
Ik heb van Henny van den Nagel geleerd om in die fondsaanvragen steeds
het echte verhaal van Huize Agnes te laten horen, inclusief de verhalen van de
vrouwen.”
Ze heeft nog wel even getwijfeld toen Henny haar vroeg als fondsenwerver. “Ik heb een drukke baan en twee
kleine kinderen. Dit vrijwilligerswerk kost toch een dag per week. Maar toen ik weer eens zat te brullen om
alle ellende op het journaal, besloot ik toch ‘ja’ te zeggen. Zo kan ik mijn onmacht omzetten in iets positiefs.”
‘Je moet geven wat je missen kan en - als het goed is - krijgen wat je nodig hebt’, is een van haar
levensregels. “Zo voeden we onze kinderen ook op. Mijn zoontje heeft eens een jaar zakgeld opgespaard en
aan Huize Agnes geschonken. Niet uit schuldgevoel, maar omdat hij het oprecht niet nodig had.”

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
Els, de kleindochter van Henny van den Nagel, die vaak met de kinderen in Huize Agnes komt spelen, vraagt
op een dag: “Zeg Henny, wie gaat er voor Huize Agnes zorgen als jij dat niet meer kan?”
“Nou Els, dat ga jij doen.”
“Goed”, zegt Els. “Dat ga ik doen, maar ik moet nog wel veel leren. In ieder geval moeten de kinderen vaker
buiten gaan spelen.”
Duurzaamheid
Duurzaamheid is voor Henny van den Nagel, oprichtster van Huize Agnes altijd een belangrijk uitgangspunt
geweest. Zonder haar duurzame manier van leven - niets verkwisten en verspillen - was Huize Agnes er
überhaupt niet geweest. Het nieuwe bestuur heeft haar ideeën over duurzaamheid omarmd. Ook omdat
er een verband bestaat tussen een gebrek aan duurzaamheid en de stromen vluchtelingen op de wereld.
Denk aan de opwarming van de aarde, belasting van het milieu, gebrek aan water voor de landbouw en
grondstoffen die uitgeput raken. Dit zorgt voor een trek naar de grote steden, overbevolking, sociale onrust
en een vlucht naar betere oorden.
Medewerkers zien erop toe dat er in Huize Agnes zuinig wordt omgegaan met energie en afval wordt
gescheiden. Zij gaan ook ‘duurzaam’ om met de bewoonsters: bieden niet alleen ‘bed, bad en brood’, maar
ook kansen om zich te ontplooien en een toekomst op te bouwen.
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.
Huize Agnes heeft een protocol ‘Zorg voor Seksuele Veiligheid’, gericht op het voorkomen van seksueel
ongewenst gedrag. Er is daarom een vertrouwenspersoon benoemd: Marieke Sillevis Smit. Zij is geregeld in
huis, zodat de vrouwen en vrijwilligers haar leren kennen en makkelijk met haar in contact kunnen komen. In
het protocol worden ongewenste gedragingen benoemd en passende maatregelen beschreven.

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 2015 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.
Huize Agnes werkt intensief samen Villa Vrede in Utrecht, speciaal bedoeld voor mensen zonder
verblijfsvergunning. Hier kunnen de vrouwen terecht voor educatie, ontspanning en sociale activering.
Governance Code
In 2015 heeft Huize Agnes de Governance Code van de gemeente Utrecht ondertekend. In deze code
beschrijft de gemeente wat zij verstaat onder goed bestuur.
Aandeel in Elkaar Fonds
Eind oktober was de beslissende stemronde van het Aandeel in Elkaar Fonds van de Rabobank Utrecht.
Huize Agnes was een van de drie gelukkige winnaars en ontving 14.500 euro.
Bestuursleden Henny van den Nagel en Marinel Gerritsen zeiden in hun dankwoord: “Huize Agnes draait
op giften en vrijwilligers en wil zo min mogelijk geld besteden aan randzaken. Daarom willen wij het huis
verduurzamen met onder andere zonnepanelen. Zodat we met de besparing van energiekosten nog meer
vrouwen en hun kinderen kunnen bijstaan die zijn gevlucht, uitgeprocedeerd en op straat beland.”
“Vrouwen en kinderen zonder papieren vormen een kwetsbare groep. Veel vrouwen zijn slachtoffer van
seksueel geweld, durven hun verhaal niet te delen en zijn bang. Dat zoveel mensen hebben gekozen voor
hulp aan de zwaksten in de samenleving, voelt als een extra prijs.”
Giften & donaties
Een nieuwe trend in 2015 is het stijgend aantal bijdragen van kerken uit Utrecht en omgeving, maar ook
daarbuiten. Zo collecteerden de gereformeerde kerk in Putten en de Protestantse Gemeente Utrecht voor
Huize Agnes.
De buren van Huize Agnes 1 hielden een buurtfeest en schonken de opbrengst van de rommelmarkt.
Bewoners van de Van Musschenbroekstraat schonken de opbrengst van een verloting tijdens ‘Burendag’. De
kringloopwinkel in Woudenberg en het ACU schonken hun fooienpot, 1250 euro. Kinderen uit Wadenoijen
schonken 500 euro op ‘Juffendag’. En het Utrechtse café Averechts steunde Huize Agnes een half jaar lang,
met maandelijks vijftig euro.
Huize Agnes ontving 1422 euro van het Utrechts Klokkenluiders Gilde, op Sint Maarten, ter gelegenheid
van hun jaarvergadering. Kerstpakketten kwamen van verschillende kerken, door bemiddeling van Present.
Sinterklaascadeautjes voor de kinderen kwamen van de Speelgoedbank. Huize Agnes was genomineerd
voor de Appeltjes van Oranje. Die prijs wonnen we niet, maar wel 2500 euro.
Van alle kanten kreeg Huize Agnes kleding, schoenen, huisraad, beddengoed en speelgoed aangeboden.

Veiling Utrechtse studenten
Begin 2016 organiseerde de U.V.S.V. een veiling en verloting voor Huize Agnes.
In de vier maanden daarvoor verzamelden de Utrechtse studenten prijzen als
tassen, sieraden, beautyarrangementen, kaartjes voor The Voice of Holland en
hotelovernachtingen. De opbrengst was een recordbedrag van 8.500 euro.
De Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging bracht vooraf een bezoekje aan
Huize Agnes.
“Juist omdat er ook jonge dames zaten en het concept van Huize Agnes ons deed
denken aan de studentenhuizen waar wij zelf wonen en gezamenlijk koken,
voelden wij al snel een connectie. We waren onder de indruk van de redenen
waarom sommige vrouwen in Huize Agnes zaten en wilden graag iets doen om
te helpen.”

Vakantie & uitjes
De vrouwen en kinderen van Huize Agnes vierden een week zomervakantie in het mooie dorp Amerongen.
Op een groot en veilig terrein aan de bosrand. Het weer was niet zomers, het plezier niet minder. Er waren
uitstapjes naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen en het openluchtzwembad in Leersum. Hoogtepunt was
een bezoek aan boerderij De Boterbloem, onder leiding van boer Leo en zijn zoon. Voor alle kinderen was
er een overall, zelfs voor de kleinste maatjes. Ze mochten op de trekker rijden, koeien melken, in het hooi
spelen, kamelen voeren en marmotjes knuffelen.
Zoals elke zomer gingen er twee gezinnen mee met Weekje Weg, vakantie voor gezinnen met een kleine
beurs, georganiseerd door de gemeente Utrecht. En Dennis ging mee met het Stichting Kinder Activiteiten
Comité, voor kinderen van zes tot twaalf jaar

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

stichting Ag nes van Leeuwenberch
h u i z e Agn e s , e e n pl a a t s v o o r v ro uw e n e n ki n de re n ve r v a n h u i s
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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, RSIN
814067803.
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. Het huurcontract van Huize Agnes II (The Wolf
B.V.) liep tot eind november 2015.

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:
- een bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen)
- een coördinator
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FINANCIEEL VERSLAG
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FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
TE UTRECHT

Baten 2015:
Lasten 2015:

€ 167.108
€ 165.153

Gerealiseerde baten 2015
De totale baten 2015 zijn € 167.108, een toename van € 9.136 ten opzichte van 2014.
Giften donateurs
De giften van donateurs zijn gestegen met € 390 naar € 23.363.
Het aantal donateurs is echter gedaald met 55 naar 42. Het hoge aantal donateurs in 2014 komt door een
groot aantal eenmalige giften voor een verjaardagsfeest.
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld
De totale bijdragen verblijfskosten en leefgeld zijn gedaald met € 13.098 naar € 111.704.
De bijdragen verblijfskosten en leefgeld – Gemeente Utrecht zijn met € 6.965 afgenomen én de
vergoedingen / bijdragen – Gem. Utrecht Werk en Inkomen zijn met € 10.314 afgenomen (in 2015 zijn geen
vergoedingen van Werk en Inkomen ontvangen).
De giften van kerken en religieuze organisaties zijn gestegen met € 5.581.
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel
Eind 2015 is door de gemeente Utrecht een subsidie van maximaal € 128.008 toegekend voor de kosten van
inzet personeel. Deze subsidie heeft betrekking op de periode 1 september 2015 tot en met 31 december
2016. Voor 2015 bedraagt de subsidie derhalve € 32.002.
Hiervan is € 17.776 niet uitgegeven in 2015 en wordt doorgeschoven naar 2017. Ten gunste van 2015 komt
dan € 14.226 ( € 10.970 voor directe personele kosten en € 3.256 voor personele overhead en
organisatiekosten).
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht
In 2015 heeft Agnes € 14.500 gewonnen uit het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht, te besteden
aan zonnepanelen en een zonneboiler.
Fondsen
In 2015 zijn de ontvangen bijdragen van fondsen € 2.750, een daling van € 6.773 ten opzichte van 2014.
Rentebaten
De rentebaten zijn € 565, een daling van € 109 ten opzichte van 2014.
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Gerealiseerde lasten 2015
De totale lasten 2015 zijn € 165.153, een toename van € 7.753 ten opzichte van 2014.
Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
De totale directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen zijn in 2015 € 163.715, een stijging van
€ 8.943 ten opzichte van 2014.
- In 2015 is de totale huur gedaald met € 3.660 naar € 51.911. Het huurcontract van Huize Agnes II (The
Wolf B.V.) liep tot eind november 2015. In 2015 is er geen huur niet zijnde Huize Agnes (Stichting
Gast).
- De uitbetalingen van leefgeld / zakgeld en uitkeringen zijn afgenomen met € 9.199. Dit komt omdat er
in 2015 geen vergoedingen van gemeente Utrecht Werk en Inkomen zijn ontvangen (in 2014 was dat
€ 10.314). Deze vergoedingen ontvangt Agnes en betaalt deze uit aan de vrouwen.
- De totale directe personele kosten zijn € 38.898, een toename van € 22.981. De betaalde krachten
werken parttime en zijn allen gedetacheerd via de Stichting De Tussenvoorziening. Met ingang van 1
juli 2014 is een betaalde coördinator, met ingang van 15 oktober 2015 is een sociaal beheerder en met
ingang van 1 december 2015 is een activerend begeleider werkzaam. Vanaf 1 september 2015 is door
de gemeente Utrecht een subsidie toegekend voor de kosten van inzet personeel.
Van de totale personele kosten van € 38.898 valt € 10.970 onder de subsidie van de gemeente Utrecht,
het resterend bedrag van € 27.928 komt rechtstreeks ten laste van de stichting.
- De personele overhead en organisatiekosten zijn € 3.256 (nieuw in 2015), deze vallen onder de subsidie
van de gemeente Utrecht.
- In 2015 waren er geen kosten brandveiligheidsvoorzieningen, een daling van € 5.296.
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen
De indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn tevens gestegen met € 124 naar
€ 1.021.
Algemene Stichtingskosten
De algemene Stichtingskosten bedroegen € 417, een daling van € 1.314 ten opzicht van 2014. In 2014
waren er eenmalige fiscale advieskosten van € 1.331.

Het jaar 2015 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 1.955.
Dit is een toename van € 1.383 ten opzichte van 2014.
Van dit resultaat wordt € 14.500, het prijzengeld van het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht,
toegevoegd aan de bestemmingsreserve duurzaamheid.

4

BALANS PER
STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
ACTIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

1.802

17.837

1.802
-------------

17.837
-------------

163.597
-------------

77.054
-------------

165.399

94.891

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Vorderingen van (oud-)bewoonsters
Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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31 DECEMBER 2015
TE UTRECHT
PASSIVA

31-12-2015
€

31-12-2014
€

71.911
14.500

37.514
-

86.411
-------------

37.514
-------------

78.988
-------------

57.377
-------------

165.399

94.891

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve duurzaamheid

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015 VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2015
€

2014
€

23.363
111.704
14.226
14.500
2.750
565

22.973
124.802
9.523
674

167.108
-------------

157.972
-------------

Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
Algemene Stichtingskosten

163.715
1.021
417

154.772
897
1.731

Totale lasten

165.153

157.400

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

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

1.955

572

-12.545
14.500

572
-

1.955

572

Baten
Giften donateurs
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht
Fondsen
Rentebaten
Totale baten

Exploitatiesaldo

Het resultaat wordt aan de reserves toegevoegd:
Algemene reserves
Bestemmingsreserve duurzaamheid *)

*) Financiële bijdrage uit het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht
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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:
2015
€

2014
€

%

%

Giften donateurs
Bijdragen verblijfskosten en leefgelden
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht
Fondsen
Rentebaten

23.363
111.704
14.226
14.500
2.750
565

14,0
66,9
8,5
8,7
1,6
0,3

22.973
124.802
9.523
674

14,6
79,0
6,0
0,4

Totale baten

167.108
-----------

100,0
-----------

157.972
-----------

100,0
-----------

163.715

98,0

154.772

98,0

1.021
417

0,6
0,2

897
1.731

0,5
1,1

165.153
-----------

98,8
-----------

157.400
-----------

99,6
-----------

Exploitatiesaldo

1.955

1,2

572

0,4

Aantal donateurs

42

Directe kosten t.b.v. huisvesting
vrouwen en kinderen
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting
vrouwen en kinderen
Algemene Stichtingskosten
Totale lasten

97
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE
UTRECHT
31-12-2015
€

31-12-2014
€

4.385

1.075
4.910

4.385
-4.385

5.985
-5.985

-

-

810
409
565
18
-

9.758
6.362
674
843
200

1.802

17.837

39.757
81.735
42.000
105

1.091
33.045
42.001
429
488

163.597

77.054

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen van (oud-)bewoonsters
Te vorderen ROC-cursusgelden oudbewoonster
Vordering van (oud-)bewoonsters

Voorziening dubieuze vordering van (oud-)bewoonster

Overige vorderingen en overlopende activa
Te vorderen bijdragen verblijfskosten en leefgeld – gem. Utrecht
Vooruitbetaalde directe kosten t.b.v. huisvesting
Te vorderen rentebaten
Te vorderen donaties
Waarborg Huize Agnes II
Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III

Liquide middelen
NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Rekening
NL79 INGB 0004 8612 08 Zakelijke Spaarrekening
NL77 ASNB 0878 6250 97 Sparen Zakelijk
NL64 ASNB 8800 1142 29 Sparen Zakelijk
Kas
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31-12-2015
€

31-12-2014
€

37.514
-12.545
46.942

36.942
572
-

71.911

37.514

Stand begin boekjaar
Dotatie boekjaar

14.500

-

Stand einde boekjaar

14.500

14.500

9.000
32.002
17.776
15.025
3.256
385
1.535
9
-

46.942
9.000
1.235
200

78.988

57.377

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand begin boekjaar
Resultaat boekjaar
Donatie 2014 uit opbrengst Mauritsstraat 38 te Utrecht
Stand einde boekjaar

Bestemmingsreserve duurzaamheid

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden en overlopende passiva
Donatie uit opbrengst Mauritsstraat 38 te Utrecht
Vooruitontvangen gift 2016 c.q. 2015
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel 1-1 / 30-4-2016
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel doorschuiven naar 2017
Te betalen directe personele kosten
Te betalen personele overhead en organisatiekosten
Te betalen kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen
Te betalen vaste huisvestingskosten: energie, water, gas , kabel
Te betalen indirecte kosten t.b.v. huisvesting
Vooruitvangen gift van kerk voor wasmachines 2015 en 2014
Waarborg huismeester Huize Agnes III
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2015
€

2014
€

90.532
11.272
8.350
1.550

97.497
10.314
5.691
1.903
6.997
2.400

111.704

124.802

2.500
250

-

-

7.500
1.423

-

600

2.750

9.523

Baten
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld – Gemeente Utrecht
Vergoedingen/bijdragen – Gem. Utrecht Werk en Inkomen
Giften kerken en religieuze organisaties
COA (zwangerschaps)uitkering
Bijdragen van de vrouwen
Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III

Fondsen
Oranje Fonds
NL Doet
Stichting Emmaus Domstad t.b.v. vervanging
Henny van den Nagel
Sint-Maartensgift Utrechts Klokkenluiders Gilde
Stichting Vluchtelingenwerk t.b.v. mevrouw A. Barry
van K.F. Hein Fonds
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2015
€

2014
€

32.232
9.080
10.599
44.663
27.928

32.232
10.071
10.484
2.787
53.862
15.917

6.212
3.120
1.638
3.256
14.762
185
183
800
901
3.412
304
190
1.475
1.344
759
672

13.768
418
431
-305
589
4.100
277
190
2.105
5.296
1.344
1.241
-35

163.715

154.772

963
30
28

849
48
-

1.021

897

Lasten
Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
Huur Huize Agnes
Huur Huize Agnes II (The Wolf B.V.)
Huur Huize Agnes III (Stichting Portaal)
Huur niet zijnde Huize Agnes (Stichting Gast)
Leefgeld / zakgeld en uitkeringen voor de vrouwen
Coördinator, kosten t.l.v. Agnes (detachering Stg De Tussenvoorziening)
Directe personele kosten, subsidie gemeente Utrecht vanaf 1-9-2015:
- Sociaal beheerder (detachering Stg De Tussenvoorziening)
- Activerend begeleider (detachering Stg De Tussenvoorziening)
- Coördinator (20%) (detachering Stg De Tussenvoorziening)
Personele overhead en organisatiekosten, subsidie gemeente Utrecht
Vaste huisvestingskosten: energie, water, gas , kabel
Telefoonkosten
Gemeentelijke heffingen
Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters
Kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen
Recreatie en educatie
Gemeenschappelijke huishoudkosten
Inboedelverzekering
Onderhoudskosten
Brandbeveiligingsvoorzieningen
Huur wasmachines
Vervanging inventaris / inrichtingskosten
Overige directe kosten

Indirecte kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
Kosten vrijwilligers
Kosten website
Kosten congres
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2015
€

2014
€

223
34
160

1.331
222
21
157

417

1.731

Algemene Stichtingskosten
Fiscaal advieskosten
Contributies
Kantoorbenodigdheden
Rentelasten en bankkosten
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BIJLAGE

OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR EN COÖRDINATOR VAN
STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

Bestuur:
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders
Henny van den Nagel

bestuurslid vrouwen, personeel en vrijwilligers
(in functie 08-12-2004)

Marinel Gerritsen

voorzitter (in functie 24-04-2015)

Linda Huldman

secretaris (in functie 24-04-2015)

Kim Harsta

fondsenwerver (in functie 24-04-2015)

Wendeline van den Nagel

bestuurslid (in functie 24-04-2015)

Oscarine Vonk

penningmeester tot oktober 2015

Caroline van der Riet

penningmeester (in functie 01-03-2016)
(interim vanaf oktober 2015)

Coördinator
Suzanne Hautvast

tot december 2015

José Pauw

vanaf december 2015
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