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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: Kim Harsta (voorzitter), Roos Verheggen (secretaris), Caroline van der Riet (penningmeester),
Janna Groot en Ghislaine van Thiel.
 Comité van Aanbeveling: Ella Vogelaar (voormalig minister van Wonen, Wijken en Integratie, nu 		
voorzitter van de Raad van Commissarissen van Mitros), Pauline van der Meer Mohr (bestuursvoorzitter
Erasmus Universiteit Rotterdam), Inger Hagg (advocaat Strafrecht en Vreemdelingenrecht).
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Activiteitenoverzicht 2016
Inleiding
Voor Huize Agnes is 2016 een jaar vol veranderingen. De professionalisering van de hulpverlening is dit jaar
verder ontwikkeld. Dankzij steun van de gemeente Utrecht waren er drie betaalde parttime krachten: een
coördinator, een activerend begeleider en een sociaal beheerder. Naast de vele vrijwilligers zijn er ook twee
stagiaires van de Hogeschool Utrecht aangetrokken. Er is dit jaar gestart met de methode Krachtwerk, een
nieuwe en meer systematische manier om de bewoonsters te begeleiden.
Na tien jaar heeft de oprichtster van Huize Agnes, Henny van den Nagel, zich teruggetrokken uit het
bestuur. Iedereen is heel dankbaar voor haar enorme inzet en de stevige basis die zij heeft gelegd. Huize
Agnes kan dankzij haar inzet en met haar kennis verdergaan met de opvang van vrouwen zonder geldige
documenten en hun kinderen. In 2016 is er een nieuw bestuur gekomen. Verder is de samenwerking met
de gemeente Utrecht intensiever geworden en bereidde Huize Agnes een subsidieaanvraag voor op basis
van een begroting. Op deze manier kan Huize Agnes veilig en gestructureerder verdergaan met de opvang
van vrouwen en kinderen zonder geldige verblijfspapieren. Die opvang is tijdelijk, in eerste instantie voor
zes maanden, maar zo nodig is er verlenging mogelijk. In die tijd krijgen zij steun bij problemen met de
Nederlandse taal, financiën, verblijfsstatus en gezondheid en wordt er samen met hen gezocht naar een
nieuw toekomstperspectief, in Nederland of elders. Het doel is om de vrouwen te ondersteunen bij het
vinden van een grotere zelfredzaamheid en meer onafhankelijkheid.
Sinds het begin, eind 2006, heeft Huize Agnes 128 vrouwen en 83 kinderen onderdak en begeleiding
geboden. Van hen kregen 68 kinderen en vrouwen uiteindelijk een verblijfsvergunning.

Bewoners Huize Agnes
In 2016 verbleven er 22 vrouwen en 14 kinderen - van een half tot zestien jaar - in Huize Agnes. Zij komen
uit veertien verschillende landen, vooral uit Afrika.
Naast de vaste bewoonsters heeft Huize Agnes in 2016 onderdak geboden aan vier zogenaamde
‘bankslapers’. Dit is een crisisopvangplek, die in noodgevallen wordt ingezet om vrouwen ’s nachts
onderdak te bieden. Drie vrouwen hebben een tot twee weken op de bank geslapen. De vierde vrouw, met
haar kind van een half jaar, ruim twee maanden. Toen er bij Huize Agnes een kamer vrij kwam, is deze haar
aangeboden.
Er zijn vijf vrouwen vertrokken uit Huize Agnes. Een vrouw is verhuisd naar een begeleid wonen project,
waar veel meer aandacht is voor haar trauma’s. Drie vrouwen hebben opnieuw een asielprocedure

aangevraagd en gingen naar een azc. Een andere vrouw ontmoette de (Nederlandse) liefde van haar leven
en vraagt opnieuw een verblijfsvergunning aan.
In hun plaats zijn er vijf nieuwe vrouwen gekomen. Drie anderen kregen een plek in een ‘nieuw’ opvanghuis,
aangeboden door woningcorporatie Mitros. De acht nieuwe vrouwen komen uit acht verschillende landen.
Uit Armenië (met dochter), Togo (met twee zoontjes), Oeganda (met zoontje), Marokko (met dochtertje),
Eritrea (met dochtertje) en drie alleenstaande vrouwen uit Soedan, Nigeria en Burkina Faso

‘Met de kinderen gaat het goed’
Joy (40) is de uitzondering op de regel. Ze woont al drie jaar bij Huize Agnes,
samen met haar drie kinderen.
Er zit een zelfverzekerde vrouw in de huiskamer bij Huize Agnes. Over
haar vlucht uit Nigeria wil ze liever niets kwijt, wel hoe ze in Utrecht
terecht kwam.
“We leefden al een paar maanden op straat in Rotterdam. Toen ik
aanklopte bij House of Hope voor onderdak, was er geen plek. Maar ze
verwezen ons wel door naar Huize Agnes. Hier heb ik een grote kamer
en een zijkamertje voor mij en de kinderen, een meisjestweeling en een
jongen.”
De kinderen gaan naar school. Met hen gaat het goed, zegt Joy. Ze is blij dat ze elke week geld krijg om eten
te kopen, terecht kan bij de voedselbank en dat er regelmatig een partij tweedehands kleding arriveert om
uit te kiezen. “Als je geluk hebt, is er iets in je maat bij. Ik ga hier naar Nederlandse les, maar door alle stress
is het leren moeilijk voor me. Mooie momenten vind ik de maandelijkse gesprekken met alle vrouwen en de
medewerkers en de jaarlijkse week zomervakantie met elkaar, als een familie.”
Met de opvang is Joy ‘happy’, met haar leven niet. “Ik wil onafhankelijk zijn, eindelijk naar school, kapster
worden. Met Gods hulp zal dat ooit gebeuren. Het komt goed, dat weet ik zeker.”
* Joy is een schuilnaam

Verwijzers
De meeste vrouwen en kinderen die in 2016 in Huize Agnes kwamen wonen, zijn verwezen door STIL (tien
vrouwen en twaalf kinderen), het Ex-Ama Team van Vluchtelingenwerk (vijf vrouwen en twee kinderen) en
de gemeente Utrecht (een vrouw). Anderen kwamen onder meer via het maatschappelijk werk, Fiom 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. Dit gebeurt ook
in het ‘besturenoverleg’ en het Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning. Na de zomer heeft Huize
Agnes, samen met de andere organisaties, knelpunten in de hulpverlening aan ongedocumenteerden
vastgesteld. Een tekort aan opvang voor vrouwen en kinderen was één van de belangrijkste punten.
Samen met de gemeente Utrecht is vervolgens een zoektocht gestart naar huisvesting, om het aantal
opvangplekken uit te breiden.
Geen plek
Er kwamen in 2016 veel aanvragen voor opvang binnen, maar helaas kon Huize Agnes 46 vrouwen waarvan vijf zwanger - en 43 kinderen geen onderdak geven. In 2015 waren dat 31 vrouwen, 17 kinderen
en vijf tieners. De vrouwen die niet terecht konden, kwamen uit 22 verschillende landen. Zowel in 2015 als
in 2016 had iedereen wel dringend een plek nodig.
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.
Huize Agnes 1, 2 & 3
In 2016 is afgestapt van het bieden van drie soorten hulp - high care, medium care en low care - in de drie
verschillende Huizen Agnes. In de praktijk bleek dat niet goed te werken. Sindsdien hebben alle vrouwen
een vaste begeleider en krijgt iedereen evenveel hulp en aandacht. Bij de samenstelling van de drie groepen
bewoonsters wordt wel gekeken wie er goed bij elkaar passen. Zo is een vrouw met twee kleine kinderen ook op haar eigen verzoek - niet geplaatst in een huis waar al drie vrouwen met kleine kinderen woonden.
‘Anders breken ze de boel af!’
Er is dit jaar veel geïnvesteerd in het zelfstandig beheer van de huizen door de bewoonsters, zoals
schoonmaken en klein onderhoud. Tijdens de maandelijkse huisvergadering is er veel gesproken over
het samen voeren van een goed huishouden, met aandacht voor hygiëne, milieu en veiligheid. Er zijn
beschrijvingen van de werkzaamheden gemaakt en roosters, maar het besef van verantwoordelijkheid blijft
een probleem. Daarom is er - in goed overleg met de bewoonsters - een sanctiebeleid ingevoerd voor wie
zich niet aan de afspraken houdt.
Vrijwilligers
Er zijn in 2016 zeven vrijwilligers vertrokken en negen nieuwe vrijwilligers bijgekomen. Een deel van
de vrijwilligers vertrok omdat zij een nieuwe baan vonden en geen tijd meer hadden. Anderen kozen
ervoor iets anders te gaan doen. Onder de nieuwkomers zijn drie nieuwe bestuursleden, twee klussers,
twee oppasvrijwilligers en twee systeembeheerders die helpen bij het onderhouden van een veilig en
professioneel digitaal archief.
Alle vrijwilligers van Huize Agnes, in 2016 in totaal 29, zijn WA-verzekerd via de Domstadpolis - een
collectieve verzekering voor vrijwilligers - van de gemeente Utrecht.

‘We kunnen nu meer betekenen voor de vrouwen’
Mariet Endeman is al tien jaar vrijwilliger bij Huize Agnes. Haar voornaamste taak is de
begeleiding van de vrouwen. Welke ontwikkelingen zag ze? Waaraan heeft ze mooie
herinneringen? Hoe blijft ze gemotiveerd?
Huize Agnes was net een half jaar open toen ze zich meldde als vrijwilliger.
Initiatiefneemster Henny van den Nagel heette haar hartelijk welkom.
“In het begin ging het om het bieden van ‘bed, bad en brood’. Al werkend hebben
we daar ‘ondersteuning’ aan toegevoegd, gericht op zelfredzaamheid van de
vrouwen. Huize Agnes werkte eerst uitsluitend met vrijwilligers, had zeer beperkte
financiële middelen. Maar Henny bouwde een groot netwerk op en verscheen
regelmatig in de media. Dat leverde veel spullen, giften en goodwill op. De
samenwerking met woningcorporaties Portaal en Mitros leverde twee extra huizen
op en zo groeiden we van zeven bewoonsters naar achttien, plus zo’n twaalf
kinderen.”
Inmiddels heeft Mariet Endeman drie betaalde collega’s en zijn er twee stagiaires.
“We hebben wat meer geld te besteden - dankzij de gemeente - en kunnen meer
betekenen voor de vrouwen. De kinderen kunnen nu sporten en naar zwemles. We zijn niet langer een
pionierende organisatie en moeten uitkijken voor bureaucratisering.”
Bij Huize Agnes is er veel om van te genieten, zegt Mariet. “Van de kinderen, de vele talen en culturen, de
boeiende gesprekken met de vrouwen die ondanks alles krachtig zijn. Ik mocht bij de geboorte van een
baby zijn en was getuige bij het huwelijk van een ex-bewoonster. Dat alles houdt me gemotiveerd.”

Beroepskrachten en stagiaires
In 2016 werkten er drie betaalde beroepskrachten bij Huize Agnes: een coördinator, een sociaal beheerder
en - vanaf het voorjaar - een activerend begeleider. De gemeente draagt bij aan deze kosten, een deel wordt
door fondsenwerving opgebracht. In het najaar zijn er twee studentes van de Hogeschool Utrecht bij Huize
Agnes stage gaan lopen. De ene studeert Sociaal Pedagogische Hulpverlening, de andere Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening.
Juridische begeleiding
De meeste bewoonsters worden juridisch begeleid door STIL en een aantal door het Ex-Ama Team van
Vluchtelingenwerk. Het gaat hierbij om een aanvraag voor een verblijfsvergunning of een voorbereiding op
zo’n aanvraag.
In 2016 heeft Huize Agnes de samenwerking met STIL en het Ex-Ama Team versterkt. Er zijn regelmatig
gesprekken tussen de drie partijen - de vrouw, de juridisch begeleider en de begeleider van Huize Agnes over de voortgang van de juridische procedure. Is de aanvraag voor een verblijfsvergunning haalbaar? Welke
andere toekomstperspectieven zijn er?
Sociale begeleiding
In het voorjaar is begonnen met een nieuwe, meer systematische manier van begeleiding van
de bewoonsters. Dit gebeurt via de methode Krachtwerk, die uitgaat van de eigen kracht en
verantwoordelijkheid van de vrouwen. Een team van begeleiders is hierin getraind. Zij bekijken met elke
vrouw waar zij goed in is en welke stappen er nodig zijn om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit gebeurt op
tien verschillende leefgebieden, zoals veiligheid, gezondheid, opvoeding en sociale relaties. Elke twee weken
bespreken begeleider en bewoonster de voortgang en de knelpunten. Er is een digitaal systeem gemaakt
waardoor het hele team van begeleiders acute zaken kunnen delen.
Door de meer systematische begeleiding zien begeleiders er ook meer op toe dat de vrouwen daadwerkelijk
naar Nederlandse taalles gaan en zijn er besprekingen met de docenten over hun vorderingen. Voor de
taallessen werkt Huize Agnes samen met Taal Doet Meer, Villa Vrede en het Ubuntuhuis.
Huize Agnes stimuleert de bewoonsters om binnen de stad Utrecht de fiets te gebruiken. Een vrijwillige
fietsenmaker zorgt al jaren voor nieuwe fietsen, reparaties en zonodig fietsles. In de zomer hebben vier
vrouwen, die tot dan toe weigerden, leren fietsen.
Begeleiding kinderen
Kinderen zijn bij Huize Agnes altijd met open armen ontvangen. Bij schoolgaande kinderen krijgen moeders
steun bij hun contacten met school. Vrijwilligers hebben in 2016 vier oudere kinderen begeleid met hun
huiswerk. Voor de vier peuters en de baby zijn er contacten gelegd met het consultatiebureau.
Huize Agnes heeft een pool van oppasvrijwilligers. Zij zorgen ook voor de opvang van kinderen, zodat de
moeders die overdag naar school gaan andere activiteiten kunnen ondernemen. En: Nederlands sprekende
verzorgsters stimuleren de taalontwikkeling, dat is het idee van de kinderen.
De oppasvrijwilligers krijgen intervisie en wanneer zij problemen signaleren bij de kinderen, geven zij die
door aan de begeleiders. Zo waren er bijvoorbeeld ernstige zorgen over de gezondheid van een kind en is er,
in samenspraak met de moeder, gezorgd voor een betere voeding.
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. Vrouwen en
vrijwilligers kunnen hierover terecht bij een vertrouwenspersoon. In
het protocol zijn ongewenste gedragingen benoemd en passende
maatregelen beschreven.

Samenwerking hulpverleners
Er is speciale aandacht voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van de bewoonsters. 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 in 2016 werkte Huize Agnes weer 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.
Huize Agnes werkte intensief samen Villa Vrede in Utrecht, speciaal bedoeld voor mensen zonder
verblijfsvergunning. Hier kunnen de vrouwen terecht voor taalles, ontspanning en sociale activering. Voor
taallessen werkt Huize Agnes verder samen met Taal Doet Meer en het Ubuntuhuis.
Ook was er intensieve samenwerking met de Tussenvoorziening, die hielp met het verlonen van de betaalde
medewerkers en met scholing en kennisuitwisseling. In november 2016 is de samenwerking gestart met het
Leger des Heils, op het gebied van personeelszaken en uitwisseling van kennis over opvoedondersteuning.
Samenwerking gemeente Utrecht
Vanaf het begin van haar bestaan is Huize Agnes gesteund door de gemeente Utrecht. Midden 2016 hebben
beide partijen gepleit voor meer samenwerking. Er volgden gesprekken over de missie en de visie van Huize
Agnes. Gezien de overeenkomsten tussen het gemeentelijk beleid en de werkwijze van Huize Agnes is eind
2016 besloten tot een nieuwe subsidieaanvraag voor 2017; niet meer maandelijks op basis van leefgeld en
woonkosten, maar jaarlijks op basis van een begroting. In de aanvraag zijn ook de salariskosten van de drie
beroepskrachten opgenomen.

‘Wij konden altijd aankloppen’
Jan Braat, beleidsmedewerker bij de gemeente Utrecht, is vanaf de start betrokken bij
Huize Agnes. ‘In tien jaar tijd is het van een particulier initiatief, een door de gemeente
gesubsidieerde instelling aan het worden.’
Samen met de toenmalige wethouder heeft hij ooit meegeholpen om de
binnenboel bij Huize Agnes op te schilderen. Maar hij kwam er vaker over de vloer.
“De gemeente is altijd heel blij geweest met Huize Agnes. In het begin organiseerde
oprichtster Henny van den Nagel alles vooral zelf. Wij konden er altijd aankloppen
als we een plek zochten voor vrouwen en kinderen die nergens terecht konden.
Ook ‘s avonds. Meestal was die er wel - desnoods op de bank - en dan vergoedden
wij het leefgeld. Huize Agnes had ook een signaalfunctie; via hen hoorden we wat
er allemaal speelde rond de doelgroep.”
De laatste twee jaar is Huize Agnes onderdeel aan het worden van de Utrechtse vreemdelingenketen,
zoals Jan Braat het noemt. “Het is een meer reguliere opvangplek geworden, met betaalde medewerkers.
Als gemeente zit je dan in een andere positie en ga je je er meer mee bemoeien. Nu praten we over
onderwerpen als wel of niet uitbreiden en activering van de vrouwen. Henny van den Nagel wist ons vaak te
verrassen met onorthodoxe oplossingen. Ik hoop dat Huize Agnes die creativiteit altijd blijft houden.”

Huisvesting
Huize Agnes beschikt over drie panden. Huize Agnes 3 is eind 2016 gerenoveerd door woningcorporatie
Portaal en bleef tijdens de werkzaamheden beschikbaar voor de opvang van vrouwen en kinderen. Om
energie te besparen is er een isolerende laag om het hele huis geplaatst, en driedubbel glas in de ramen.
Er is ook een extra kamer ingericht, twee nieuwe keukens, een badkamer en in de tuin kwam een nieuw
schuurtje.
Huize Agnes 2 moest eind 2015 worden ontruimd wegens geplande sloop. In 2016 heeft woningcorporatie
Mitros een vervangende eengezinswoning aangeboden, met plek voor drie vrouwen en hun kinderen. Na de
zomervakantie is dit huis door bewoonsters, bezoekers van Villa Vrede en twee vrijwillige klussers ingericht.
In 2016 zijn beide huurcontracten van woningcorporaties Portaal en Mitros omgezet van ‘tijdelijk’
naar ‘regulier’. Alle drie de panden zijn dit jaar gecontroleerd op brandveiligheid en waar nodig zijn er
verbeteringen aangebracht.

Giften & donaties
Net als in 2015 hebben ook dit jaar veel kerken uit Utrecht en omgeving
gecollecteerd voor Huize Agnes. Zoals de Protestantse Gemeente Utrecht, de
Trinity Anglican Church en de Doopsgezinde Gemeente. De Oude RoomschKatholieke Aalmoezenierskamer schonk voor het derde jaar vijfduizend
euro. De studentenvereniging UVSV/NVVSU en Ladies Circle organiseerden
benefietfeesten met de opbrengst voor Huize Agnes. Een aantal kloosterordes
(die anoniem willen blijven) schonken Agnes ook bedragen.
Een grote gift kwam van een anonieme gever: 30.000 euro, de jaarlijkse bonus
van een heel team zakelijke professionals. Bedoeld om het exploitatietekort
voor 2016 te helpen oplossen, in een financieel onzekere periode vanwege de
overgang naar werken met betaalde medewerkers. Maar ook ‘om nog iets leuks
te doen met de vrouwen en kinderen’. De Fundatie ‘Van den Santheuvel, Sobbe’
Stichting schonk 10.000 euro, bestemd voor het professionaliseren van de
begeleiding. Dit is besteed aan training, opstart en uitvoering van de methode
‘Krachtwerk’.
Huize Agnes doet sinds 2016 mee met 4MORGEN (www.4morgen.org), een stichting waar je gratis kunt
doneren voor goede doelen tijdens het online winkelen. Er zijn meer dan 1000 reguliere webwinkels
aangesloten bij 4MORGEN.
Verder kwamen er grote en kleine giften van trouwe donateurs en incidentele gevers. Iemand schonk
vakantiegeld voor een kind, een ander voor buitenschoolse opvang. Twee donateurs vroegen op hun
verjaardag geen cadeautjes, maar zetten een verjaardagspot voor Huize Agnes op tafel. Van alle kanten
kreeg Huize Agnes kleding, schoenen, huisraad, beddengoed en speelgoed aangeboden.
Vakantie, uitstapjes & activiteiten
Huize Agnes organiseerde zelf een aantal activiteiten voor
de vrouwen en stimuleerde hen ook om deel te nemen
aan activiteiten die speciaal voor de doelgroep worden
georganiseerd. Vijf vrouwen zijn begonnen met zwemles,
mogelijk gemaakt door Villa Vrede. En twee vrouwen
zijn gestart met verschillende cursussen bij New Dutch
Connections.
Dit jaar zijn er voor het eerst in overleg met de vrouwen
zomervakantieplannen gemaakt. Alle vrouwen met kinderen
gingen samen een weekje weg. Vrouwen zonder kinderen
kozen voor uitstapjes in kleine groepen, zoals naar de film
en naar Madame Tussaud. Een groep ging naar de dierentuin
in Amersfoort, mogelijk gemaakt door het sparen van
kortingsbonnen bij de Jumbo door trouwe aanhangers van
Huize Agnes. Iedereen wilde wel graag een gezamenlijke
zomeractiviteit. Dat werd een etentje bij wokrestaurant de
Mallejan in Maarssen en was een groot succes. Verder waren
de vrouwen zelf voortrekkers bij de organisatie van een
barbecue, de viering van Sinterklaas en andere feestdagen.
Het financieel jaarverslag over 2016 is te vinden op www.
agnesvanleeuwenberch.nl
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 vo o r v ro uw e n e n ki n de re n ve r va n h u i s
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ALGEMEEN
De stichting draagt de naam Stichting Agnes van Leeuwenberch en is gevestigd op Ondiep 101 te 3552
EC Utrecht / Postbus 1400 te 3500 BK Utrecht.
De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30200386, RSIN
814067803.
Oprichting en laatste statutenwijziging
De stichting is opgericht 8 december 2004 met een Directie en een Raad van Toezicht, die een
beleidsadviserende functie heeft en toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
Naar aanleiding van de bestuursvergadering op 24 april 2015 heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden
(akte d.d. 16 juli 2015) en wordt de stichting bestuurd door het bestuur.
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.
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. Met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis (Huize Agnes
IV) geopend.
Organen
De stichting kent de volgende organen:
- Bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen)
- Comité van Aanbeveling
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FINANCIEEL VERSLAG
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FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
TE UTRECHT
Baten 2016:
Lasten 2016:

€ 273.471
€ 216.151

Gerealiseerde baten 2016
De totale baten 2016 zijn € 273.471, een toename van € 106.363 ten opzichte van 2015.
Giften donateurs
De giften van donateurs zijn gestegen met € 36.621 naar € 59.984. De stijging komt hoofdzakelijk door
een éénmalige particuliere gift van € 30.000, donaties van UVSV / NVVSU € 8.456 en van Ladies Circle
€ 4.424. Het aantal donateurs is nagenoeg gelijk gebleven.
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld
De totale bijdragen verblijfskosten en leefgeld zijn gestegen met € 24.333 naar € 136.037.
- Ondanks minder huurmaanden én minder bewoonsters in 2016 zijn de bijdragen verblijfskosten en
leefgeld Gemeente Utrecht met € 26.942 toegenomen. In 2016 kwamen meer vrouwen en hun kinderen
in aanmerking voor deze bijdragen.
- De bijdragen verblijfskosten Gemeente Utrecht zijn in 2016 gestegen met € 24.670 naar € 81.630. De
vergoeding verblijfskosten per maand per persoon zijn in 2016 gestegen (heel 2016: € 500, 1e helft
2015 € 450, 2e helft 2015 € 475). Met ingang van 2016 ontvangen we deze bijdragen ook voor de
kinderen, totaal € 16.665. Het aantal vrouwen die in aanmerking kwam voor deze vergoeding is
nagenoeg gelijk aan 2015 ondanks minder bewoonsters in 2016. Door een stijging van de maandelijkse
vergoeding geeft dit een totale stijging van € 8.005.
- De bijdragen leefgeld van Gemeente Utrecht zijn in 2016 gestegen met € 2.272 naar € 35.844. Deze
stijging wordt veroorzaakt omdat in 2016 meer kinderen in de huizen wonen dan in 2015.
- De vergoeding woonkosten Gemeente Utrecht Werk en Inkomen zijn met € 8.915 toegenomen (in 2015
zijn geen vergoedingen van Werk en Inkomen ontvangen).
- De giften van kerken en religieuze organisaties zijn gedaald met € 3.564.
- Voor 2 bewoonsters hebben we de bijdragen leefgeld rechtstreeks ontvangen van Stichting-Lauw-Recht
(STIL). STIL had het leefgeldbedrag van de gemeente ontvangen.
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel
Eind 2015 is door de gemeente Utrecht een subsidie van maximaal € 128.008 toegekend voor de kosten van
inzet sociaal beheerder en activerend begeleider personeel. Deze subsidie heeft betrekking op de periode 1
september 2015 tot en met 31 december 2016.
In deze periode waren deze medewerkers niet altijd tegelijk werkzaam.
Totaal gebruikte subsidie inzet personeel over deze periode bedraagt € 90.107. De niet uitgegeven subsidie
ad € 37.901 wordt doorgeschoven naar 2017.
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Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht
In 2015 heeft Agnes € 14.500 gewonnen van Rabobank Utrecht. In 2016 is er geen prijs ontvangen.
Fondsen
In 2016 is er € 10.000 ontvangen van Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe. Hiervan is € 900 ten
gunste van 2016, € 9.100 is doorgeschoven naar 2017. De baten fondsen is met € 1.850 gedaald ten opzichte
van 2015.
Rentebaten
De rentebaten zijn € 669, een stijging van € 104 ten opzichte van 2015.

Gerealiseerde lasten 2016
De totale lasten 2016 zijn € 216.151, een toename van € 50.998 ten opzichte van 2015.
Directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen
De totale directe kosten t.b.v. huisvesting vrouwen en kinderen zijn in 2016 € 107.457, een daling van
€ 14.104 ten opzichte van 2015.
- In 2016 is de totale huur gedaald met € 4.734 naar € 47.177. Begin 2016 huurde de stichting twee
locaties, met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis geopend.: in totaal 29 huurmaanden
Eind november 2015 liep het huurcontract van Huize Agnes II (The Wolff B.V.): in 2015 totaal 35
huurmaanden.
- De uitbetalingen van leefgeld / zakgeld en uitkeringen zijn toegenomen met € 926. Wegens tijdelijke
minder opvangplekken in 2016 waren er minder bewoonsters. Er woonden in 2016 meer kinderen in de
huizen dan in 2015. Bijna alle vrouwen en kinderen kwamen in aanmerking voor de gemeentelijke
leefgeld bijdragen hetgeen een verhoging van de uitbetaling van leefgelden. Tevens is eind 2016
opgenomen het opgebouwde spaargeld van de vrouwen (nog niet uitbetaald leefgeld) ad € 1.150.
- In 2016 zijn de kosten energie, gas en water inclusief energiebelasting gedaald met € 6.861. Ten
opzichte van 2015 zijn de kosten 2016 zijn gedaald met € 3.768 én de teruggaaf energiebelasting is in
2016 gestegen met € 3.093.
- De kosten voor recreatie en educatie zijn in 2016 € 1.517 gedaald ten opzichte van 2015.
Personele kosten
De totale personele kosten zijn € 104.511, een toename van € 65.613.
De betaalde krachten (coördinator, sociaal beheerder en activerend begeleider) werken parttime en zijn
allen gedetacheerd via de Stichting De Tussenvoorziening. Met ingang van 1 december 2016 is de
coördinator gedetacheerd via de Stichting Leger des Heils Midden Nederland.
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In 2016 waren totaal 34 maanden parttime betaalde medewerkers: het hele jaar een parttime coördinator en
een sociaal beheerder werkzaam, vanaf 1 maart de activerend begeleider.
In 2015 waren totaal 15,5 maanden parttime betaalde medewerkers: 12 maanden een coördinator, 2½ maand
een sociaal beheerder (vanaf 15 oktober) en 1 maand een activerend begeleider (vanaf 1 december)
werkzaam.
Voor de periode 1 september 2015 tot en met 31 december 2016 is door de gemeente Utrecht een subsidie
toegekend voor de kosten van inzet sociaal beheerder en activerend begeleider.
Overige personele kosten
De overige personele kosten bedragen - € 882. Dit komt door de correctie van de personele overhead- en
organisatiekosten 2015. In 2016 zijn er laptops en telefoons voor het personeel aangeschaft.
Indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen
De indirecte kosten t.b.v. huisvesting voor vrouwen en kinderen zijn gedaald met € 146 naar € 875.
Algemene Stichtingskosten
De algemene Stichtingskosten bedragen € 4.190, een stijging van € 3.773 ten opzicht van 2015. Dit wordt
o.a. veroorzaakt door de accountantskosten (vereisten subsidie gemeente Utrecht), bestuursaansprakelijkheidsverzekering en automatiseringskosten.
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 57.320.
Dit is een toename van € 55.365 ten opzichte van 2015.
Het resultaat over 2016 wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve per
31 december 2016 bedraagt € 129.231 en dient als buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers.
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BALANS PER
STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
ACTIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

5.764

1.802

5.764
-------------

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

218.507
-------------

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

224.271

165.399

VLOTTENDE ACTIVA

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

Liquide middelen

TOTAAL ACTIVA
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31 DECEMBER 2016
TE UTRECHT
PASSIVA

31-12-2016
€

31-12-2015
€

129.231
14.500

71.911
14.500

143.731
-------------

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

80.540
-------------

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

224.271

165.399

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 2016 VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2016
€

2015
€

59.984
136.037
75.881
900
669

23.363
111.704
14.226
14.500
2.750
565

273.471
-------------

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

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

107.457
104.511
-882
875
4.190

121.561
38.898
3.256
1.021
417

Totale lasten

216.151

165.153

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

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

57.320

1.955

57.320
-

-12.545
14.500

57.320

1.955

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:
2016
€

2015
€

%

%

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

59.984
136.037
75.881
900
669

21,9
49,8
27,8
0,3
0,2

23.363
111.704
14.226
14.500
2.750
565

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

Totale baten

273.471
-----------

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

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

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

107.457
104.511
-882

39,3
38,2
-0,3

121.561
38.898
3.256

72,8
23,3
1,9

875
4.190

0,3
1,5

1.021
417

0,6
0,2

216.151
-----------

79,0
-----------

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

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

Exploitatiesaldo

57.320

21,0

1.955

1,2

Aantal donateurs

39

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

42
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE
UTRECHT
31-12-2016
€

31-12-2015
€

3.580
-3.580

4.385
-4.385

-

-

2.686
785
15
669
1.609

409
810
565
18
-

5.764

1.802

9.190
66.980
142.000
337

39.757
81.735
42.000
105

218.507

163.597

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen van (oud-)bewoonsters
Vordering van (oud-)bewoonsters
Voorziening dubieuze vordering van (oud-)bewoonster

Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde directe kosten t.b.v. huisvesting
Te vorderen bijdragen verblijfskosten en leefgeld – gem. Utrecht
Te vorderen reiskosten vrouwen
Te vorderen rentebaten
Te vorderen donaties
Waarborg 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

10

31-12-2016
€

31-12-2015
€

71.911
57.320
-

37.514
-12.545
46.942

129.231

71.911

Stand begin boekjaar
Dotatie boekjaar

14.500
-

14.500

Stand einde boekjaar

14.500

14.500

37.901
9.100
28.500
1.270
1.150
140
2.329
150

17.776
32.002
15.025
9.000
3.256
385
1.535
9
-

80.540

78.988

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
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel doorschuiven naar 2017
Subsidie gemeente Utrecht: inzet personeel 1-1 / 30-4-2016
Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe, naar 2017
Te betalen directe personele kosten
Vooruit ontvangen giften 2017 c.q. 2016
Te betalen personele overhead en organisatiekosten
Te betalen leefgeld / spaargeld voor de vrouwen
Te betalen kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen
Te betalen vaste huisvestingskosten: energie, water, gas , kabel
Afrekeningen zwemlessen
Te betalen indirecte kosten t.b.v. huisvesting
Te betalen accountantskosten
Te betalen automatiseringskosten
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2016
€

2015
€

81.630
35.844
8.915
7.708
1.800
140
-

56.960
33.572
11.272
8.350
1.550

136.037

111.704

900
-

2.500
250

900

2.750

Baten
Bijdragen verblijfskosten en leefgeld
Bijdragen verblijfskosten – Gemeente Utrecht
Bijdragen leefgeld – Gemeente Utrecht
Vergoeding woonkosten – Gem. Utrecht Werk en Inkomen
Giften kerken en religieuze organisaties
Bijdragen leefgeld – Stichting-Lauw-Recht (STIL)
Bijdragen van de vrouwen
Huurvergoeding huismeester Huize Agnes III

Fondsen
Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
Oranje Fonds
NL Doet
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2016
€

2015
€

32.132
11.329
3.716
45.589
5.954
1.638
238
186
1.168
-1.050
159
1.895
481
190
1.417
450
1.429
693
-157

32.232
9.080
10.599
44.663
12.815
1.947
185
183
800
901
3.412
304
190
1.475
1.344
759
672

107.457

121.561

104.511

38.898

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 Huize Agnes IV (Stichting Mitros)
Leefgeld / zakgeld en uitkeringen voor de vrouwen
Energie, water, gas inclusief teruggaaf energiebelasting
Internet- / kabelkosten
Telefoonkosten
Gemeentelijke heffingen
Gemeentelijke heffingen voorgaande jaren
Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters
Kosten documenten, reis en zorg voor de vrouwen
Recreatie en educatie
Gemeenschappelijke huishoudkosten
Inboedelverzekering
Onderhoudskosten
Kosten fietsen
Huur wasmachines en -drogers
Vervanging inventaris / inrichtingskosten
Overige directe kosten

Personele kosten
Loonkosten
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2016
€

2015
€

2.374
-3.256

3.256

-882

3.256

816
49
10

963
30
28

875

1.021

2.329
378
324
355
150
654

223
34
160

4.190

417

Overige personele kosten
Laptops en telefoons voor personeel
(Correctie 2015) personele overhead- en organisatiekosten

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

Algemene Stichtingskosten
Accountantskosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Contributies
Kantoorbenodigdheden
Automatisering
Rentelasten en bankkosten
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BIJLAGE
OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR EN MEDEWERKERS VAN
STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT
Bestuur:
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden.
Kim Harsta

voorzitter (in functie 24-04-2015)

Caroline van der Riet

penningmeester
(interim vanaf okt 2015, in functie 01-03-2016)
(penningmeester Raad van Toezicht in functie
08-12-2004 t/m 31-12-2014)

Roos Verheggen

secretaris (in functie 26-10-2016)

Ghislaine van Thiel

bestuurslid (in functie 26-10-2016)

Janna Hasselaar – Groot

bestuurslid (in functie 16-11-2016)

Uitgetreden bestuursleden in 2016:
* Wendeline van den Nagel
* Marinel Gerritsen
* Linda Huldman
* Henny van den Nagel

bestuurslid
(in functie 24-04-2015, uitgetreden 14-09-2016)
voorzitter
(in functie 24-04-2015, uitgetreden 15-09-2016)
secretaris
(in functie 24-04-2015, uitgetreden 15-09-2016)
bestuurslid vrouwen, personeel en vrijwilligers
(in functie 08-12-2004 (directie), aanvang
bevoegdheid 24-04-2015, uitgetreden 26-10-2016)

Medewerkers
José Pauw

coördinator, m.i.v. 1 december 2015

Anita Hardeman

activerend begeleider, m.i.v. 1 maart 2016

Jacqueline Klomp

sociaal beheerder, m.i.v. 15 oktober 2015
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