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

Jaarverslag 2017
Huize Agnes zorgt voor opvang van ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Zij krijgen onderdak
en steun bij problemen met de Nederlandse taal, financiën, verblijfsstatus, gezondheid en er wordt samen
met hen gezocht naar een nieuw toekomstperspectief.
Jarenlang gebeurde dit volledig door vrijwilligers. In 2017 zijn er drie betaalde parttime-krachten bij Huize
Agnes: een coördinator, een sociaal beheerder en een activerend begeleider. Verder zijn er stagiaires
van de Hogeschool Utrecht actief en nog steeds heel veel vrijwilligers. Samen bieden zij - met relatief
beperkte middelen - professionele begeleiding, opvang en ondersteuning aan vrouwen en kinderen in een
kwetsbare positie.
In 2017 heeft Huize Agnes voor het eerst subsidie van de gemeente Utrecht ontvangen voor ‘Opvang van
ongedocumenteerde vrouwen en kinderen’ in plaats van een bijdrage voor elke opgevangen vrouw apart
per maand. Deze subsidie is voor leefgeld, woonruimte en betaalde krachten.

Bewoners Huize Agnes
In 2017 verbleven er achttien vrouwen en vijftien kinderen bij Huize Agnes. Zij kwamen uit Oeganda,
Armenië, Sierra Leone, Marokko, Nigeria, Zimbabwe, Soedan, Togo en Angola. Allen kregen zij ‘bed-badbrood’ en begeleiding in de drie huizen. Daarnaast verbleven er vier vrouwen en twee kinderen voor korte
tijd. Twee van hen stonden op de wachtlijst voor Noodopvang en zijn daar naartoe doorgestroomd.
Er zijn negen vrouwen en drie kinderen uit Huize Agnes vertrokken. Zij gingen naar het COA, terug naar het
land van herkomst of zelfstandig wonen met een verblijfsvergunning. Hun plek is - in afstemming met STIL,
het Ex-AMA-team van Vluchtelingenwerk en de gemeente Utrecht - weer opgevuld.

www.agnesvanleeuwenberch.nl

info@agnesvanleeuwenberch.nl

ING NL79 4861208

KvK: 30200386

‘Hier heb ik vrijheid’
Anna (25) ontvluchtte mishandeling en gedwongen prostitutie. Samen met haar
zoontje (3) geniet ze van de rust en vrijheid bij Huize Agnes.
In haar kamer laat ze de littekens zien op haar armen, benen en voorhoofd. Haar
vader, imam in Sierra Leone, mishandelde haar met slagen en chemicaliën toen
ze opbiechtte dat ze van vrouwen hield.
Anna: “Toen mijn ouders me wilden laten trouwen met een oude man, ben ik
gevlucht. Dat is bijna vier jaar geleden. Via een Nederlandse vrouw kwam ik in
de gedwongen prostitutie terecht in Eindhoven. Toen het eindelijk lukte om te
ontsnappen, ben ik naar de politie gegaan en heb ik asiel aangevraagd. Ik was
een paar maanden zwanger.”
Als slachtoffer van mensenhandel kreeg ze documenten voor een jaar verblijf in
Nederland. Maar over haar asielaanvraag is negatief beslist. Anna is een nieuwe
procedure gestart en vond na allerlei omzwervingen - waaronder slapen in
parken - onderdak bij Huize Agnes.
“Mijn zoontje gaat binnenkort naar de crèche, ik zit op Nederlandse les en ik
heb leren fietsen. Ondanks alle onzekerheid geniet ik hier van mijn vrijheid als
lesbienne. Ik ga naar clubs en naar mijn vriendin in Arnhem, zij komt ook uit
Sierra Leone.”
* Anna is een gefingeerde naam

Juridische begeleiding
De juridische begeleiding van de bewoonsters is in handen van STIL en Vluchtelingenwerk (Ex-AMAteam). 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
Medewerkers van Huize Agnes begeleiden de vrouwen via de methode Krachtwerk. Het doel is om aan een
nieuw toekomstperspectief te werken, in Nederland of elders. Hierbij ligt de verantwoordelijkheid zoveel
mogelijk bij de vrouw zelf en krijgt zij ondersteuning waar nodig. Bij de start wordt met iedere vrouw een
krachtenanalyse gemaakt op grond van tien leefgebieden, onder meer veiligheid, financiën, sociale relaties,
gezondheid, kinderen en opvoeding. Samen met de vrouw wordt er een ontwikkelplan gemaakt, dit wordt
regelmatig besproken en zonodig aangepast.
Eind 2017 is gestart met themabijeenkomsten voor de vrouwen, onder professionele begeleiding van een
externe projectmedewerker. De eerste bijeenkomst in december 2017 ging over ‘leven in Nederland’.
Begeleiding Kinderen
Kinderen zijn bij Huize Agnes altijd met open armen ontvangen. Er is een pool met oppasvrijwilligers en een
pool met huiswerkbegeleiders. In de tweede helft van 2017 is gestart met een speciaal kindbeleid waarvoor
middelen zijn geworven bij fondsen. Het gaat om opvoedondersteuning, knutsel- en spelactiviteiten,
lidmaatschap van sportclubs voor alle kinderen en het intensiveren van de samenwerking met reguliere
instellingen zoals het consultatiebureau.
Vrijwilligers en stagiaires
In 2017 hielpen 33 vrijwilligers mee om Huize Agnes draaiende te houden. Ze hielpen met de organisatie
en administratie, als vertrouwenspersoon, coach, klusser, kinderoppas, huiswerkbegeleider, maatje,
fietsenmaker en bestuurslid.
Stagiaires bij Huize Agnes zijn studenten Social Work van de Hogeschool Utrecht. In het schooljaar 20162017 waren er twee stagiaires en in september 2017 zijn er vier nieuwe stagiaires gestart met een jaarstage.
Zij werken onder supervisie van de activerend begeleider.

Taalmaatje en stagiaire
Iris Korenberg (25) wordt in 2017 taalmaatje van oud-bewoonster Latifa. Dat is ze
een jaar later nog steeds en... ze loopt stage bij Huize Agnes.
“Latifa is een paar jaar ouder dan ik. Ze heeft nu een verblijfsvergunning,
woont samen met haar dochtertje van drie en is druk bezig met haar toekomst.
Latifa spreekt best goed Nederlands, maar ze wil graag meer oefenen. Ik ga
elke woensdagochtend naar haar toe en dan kletsen we in het Nederlands.
Als het mooi weer is, gaan we wandelen. We hebben ook een keer samen een
IKEA-kast in elkaar gezet.”
Iris studeert Maatschappelijk Werk & Dienstverlening en loopt sinds schooljaar
2018 stage bij Huize Agnes. “Ik begeleid een paar vrouwen in het zoeken naar
een nieuw toekomstperspectief, hier of elders. Voor mij is Huize Agnes een
leerzame stageplek. Ik weet niet waarom, maar ik heb een hart voor deze
vrouwen, misschien kan ik iets voor hen betekenen.”
*Latifa is een gefingeerde naam

Huisvesting
In 2017 beschikte Huize Agnes over drie huizen in Utrecht met in totaal zestien opvangplekken. Twee huizen
zijn van de woningbouwcorporaties Portaal en Mitros. Van het derde huis liep het huurcontract af in oktober
2017. Ondanks een intensieve speurtocht is het nog niet gelukt om een nieuwe woning voor ten minste vijf
vrouwen te vinden.
De Rabobank heeft fondsen beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinvesteringen. In december 2017
gaf Portaal toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen op een huis in Hoograven. Dit zal in 2018
gebeuren.
Samenwerking en donaties
Huize Agnes neemt actief deel aan overleggen over de opvang van ongedocumenteerden in Utrecht. Samen
met zusterorganisatie Stichting Seguro is in 2017 de onderlinge samenwerking onder de loep genomen. In
nauwe samenwerking met Villa Vrede zijn er spelmiddagen georganiseerd. De Utrechtse Soroptimisten willen
de ontwikkeling van het kindbeleid financieel ondersteunen. Het Oranje Fonds en de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunen Huize Agnes met de financiering van de methode Krachtwerk.
Verder waren er in 2017 donaties van: Diaconie PKN Austerlitz (financiële bijdrage), Rotaract Utrecht
(kerstpakketten voor de kinderen), Armoedecoalitie Utrecht (activiteiten voor kinderen), Griftpark ‘De
buurtcamping’ (kamperen), Stichting Laat Ze Maar Lachen (activiteiten voor kinderen), Nationaal Fonds
Kinderhulp, de Speelgoedbank, Voedselbank, Weggeefwinkel, Present (kerstpakketten voor de vrouwen),
Jeugdsportfonds, New Dutch Connections (cursussen en trainingen voor vrouwen), De Graalbeweging
Nederland (gratis cursus voor vrouwen), Villa Vrede (gratis cursussen, activiteiten voor kinderen), Rode Kruis
Nederland (gratis cursus vrouwen) en anderen.
Utrecht, april 2018

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.
Huizen Agnes
Op 11 oktober 2006 heeft Stichting Agnes van Leeuwenberch officieel de deuren van Huize Agnes
geopend. In 2012 opende Huize Agnes het tweede en derde huis. Het huurcontract van een van de huizen
liep tot eind november 2015. Met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis geopend.
Organen
De stichting kent de volgende organen:
- Bestuur (bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 6 vrouwen)
- Comité van Aanbeveling
Vaststelling verslag
Het financieel verslag is door het bestuur vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 16 mei 2018
Utrecht, 16 mei 2018

G.J.M.W. van Thiel
Voorzitter

C.M. van der Riet
penningmeester
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FINANCIEEL VERSLAG
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GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten niets
anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd.
Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS
Vorderingen
Deze zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van een voorziening voor
oninbaarheid, welke bepaald wordt via een individuele beoordeling van de openstaande vorderingen.
Vorderingen en overlopende activa
De te vorderen subsidies worden opgenomen voor het deel dat in het betreffende jaar is gerealiseerd maar
nog niet ontvangen. De overige vorderingen hebben een looptijd van maximaal 1 jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarden en staan vrij ter beschikking.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit een algemene reserve, een egalisatiereserve subsidie
Gemeente Utrecht, een bestemmingsreserve duurzaamheid en een bestemmingsreserve Oranje Fonds.
De egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht bevat het deel van de reserves dat is opgebouwd met
subsidies van de Gemeente Utrecht. De bestemmingsreserve duurzaamheid bevat de financiële bijdrage uit
het Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht. De bestemmingsreserve Oranje Fonds is opgebouwd uit
subsidie van het Oranje Fonds.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De vooruit ontvangen subsidies en bijdragen betreffen subsidies en bijdragen die in het verslagjaar zijn
ontvangen waarvan de besteding in het volgend jaar zal plaatsvinden.
De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit de
normale bedrijfsvoering.
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
De baten bestaan uit subsidies en overige opbrengsten. De subsidies worden als opbrengst verantwoord in
het jaar waarin de desbetreffende activiteiten zijn uitgevoerd. Op de door de Gemeente Utrecht verleende
subsidies zijn de subsidievoorwaarden van toepassing zoals neergelegd in de ASV 2014. De overige baten
betreffen subsidies van fondsen via aanvragen, giften van particuliere (periodieke) donateurs, giften van
kerken en religieuze organisaties en rentebaten.
De lasten bestaan uit personele kosten, huisvestingskosten bewoners, leefgeld en activering bewoners en
kantoor- en overheadkosten.
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FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
TE UTRECHT
Baten 2017:
Lasten 2017:

€ 275.367
€ 269.319

Gerealiseerde baten 2017
De totale baten 2017 zijn € 275.367, een afname van € 36.005 ten opzichte van 2016.
Subsidie Gemeente Utrecht
Van de Gemeente Utrecht hebben we over 2017 een subsidie ontvangen van € 200.000, conform aanvraag.
Overige baten Gemeente Utrecht
Opgenomen is € 37.901 zijnde vrijval egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht, conform het saldo van
de beginbalans. Deze egalisatiereserve is eind 2016 ontstaat wegens onderbesteding van de subsidie voor de
inzet personeel voor de periode 2015-2016. De egalisatiereserve is ingezet voor de kosten van de
activiteiten in 2017.
De stichting heeft € 12.902 ontvangen van Werk en Inkomen zijnde de bijzondere bijstand (woonkosten),
een stijging van € 3.987 ten opzichte van 2016.
En een deel van de bijdragen verblijfskosten en leefgeld over september 2016 is afgeboekt wegens
oninbaarheid.
Fondsen via aanvragen
In 2017 is er € 16.318 ontvangen van fondsen, een toename van € 10.418 ten opzichte van 2016.
We hebben ontvangen € 7.500 van het Oranje Fonds, € 5.000 van Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer
(ORKA) en € 3.818 van Stichting Fundatie van den Santheuvel, Sobbe.
De bijdragen van de fondsen werden besteed aan professionalisering, de methode Krachtwerk,
gezamenlijke en individuele activiteiten.
Giften donateurs
De giften van donateurs is conform het dekkingsplan 2017. Ten opzichte van 2016 zijn de giften gedaald
met € 53.934. In 2016 hebben we éénmalig giften ontvangen van € 30.000 (particulier), € 8.456
(UVSV/NVVSU). € 4.424 (Ladies Circle). De giften van kerken en religieuze organisatie zijn met € 1.906
gedaald ten opzichte van 2016.
Rentebaten
De rentebaten zijn € 273, een daling van € 396 ten opzichte van 2016.
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Gerealiseerde lasten 2017
De totale lasten 2017 zijn € 269.319, een toename van € 53.168 ten opzichte van 2016.
Personele kosten
De totale personele kosten zijn € 123.140, een toename van € 17.813 ten opzichte van 2016.
- De directe loonkosten (inclusief toeslag) zijn € 120.885 (2016: € 104.511). De drie parttime betaalde
medewerkers waren allen gedetacheerd via Stichting Leger des Heils Midden Nederland (in 2016
gedetacheerd via de Stichting De Tussenvoorziening). Met ingang van 1 november 2017 zijn de
coördinator en werkbegeleider in loondienst bij de stichting. Voor een goede vergelijking zijn de kosten
betreffende verloning personeel bij de stichting opgenomen bij de directe loonkosten (inclusief toeslag).
In 2017 waren totaal 36,5 maanden parttime betaalde medewerkers: het hele jaar een coördinator en een
sociaal beheerder werkzaam, vanaf 1 februari een activerend begeleider. In 2016 waren totaal 34
maanden parttime betaalde medewerkers.
De activerend begeleider heeft in het 4e kwartaal 2017 extra uren gewerkt voor de ontwikkeling van het
jeugdbeleid binnen Huize Agnes.
- De overige personeelskosten zijn € 2.255 (2016: € 816). In 2017 betreft dit training / cursus
vrijwilligers en stagiaires. De trainings-/cursuskosten zijn gefinancierd door het Oranje Fonds. Het
verschil van deze kosten ten opzichte van toekenning wordt doorgeschoven naar 2018, zie
bestemmingsreserve Oranje Fonds. De kosten inhuur expertise (opvoedondersteuning) zijn in de
realisatie 2017 opgenomen onder directe loonkosten, zie ook tekst bij directe loonkosten.
Huisvestingskosten bewoners
De huisvestingskosten zijn € 77.880, een toename van € 18.304 ten opzichte van 2016.
In 2017 is er het hele jaar huur betaald over drie huizen. In 2016 is er tot augustus 2016 huur betaald voor
twee huizen, met ingang van 1 augustus 2016 is er weer een derde huis geopend. Wegens afgeronde
renovatiewerkzaamheden aan één van onze huurhuis is met ingang van 1 december 2016 de huur verhoogd.
Leefgeld en activering bewoners
De leefgeld en activering bewoners zijn € 62.484, een toename van € 14.841 ten opzichte van 2016.
De uitbetalingen van het leefgeld zijn ten opzichte van 2016 toegenomen met € 11.034. In 2017 beschikte
de stichting het hele jaar over 3 huizen en woonden er dus meer vrouwen en kinderen dan in 2016.
Ten opzichte van 2016 is er in 2017 meer besteed aan activiteitskosten bewoners hetgeen (deels)
gefinancierd zijn met subsidiegelden van verschillende fondsen.
Kantoor- en overheadkosten
De kantoor- en overheadkosten bedragen € 5.815, een stijging van € 2.210 ten opzicht van 2016.
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Het jaar 2017 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 6.048.
In overleg met het Oranje Fonds mag het restbedrag van hun subsidie 2017, ad € 2.042, worden ingezet in
2018. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Oranje Fonds.
Het resteerde winstbedrag ad € 4.006 wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve subsidie Gemeente
Utrecht.
Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2017 bedraagt € 149.779 en dient als buffer voor
onvoorziene financiële tegenvallers.
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BALANS PER
STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH
ACTIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

Overige vorderingen en overlopende activa

5.861
-------------

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

Liquide middelen

154.882
-------------

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

160.743

224.271

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

TOTAAL ACTIVA
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31 DECEMBER 2017
TE UTRECHT
PASSIVA

31-12-2017
€

31-12-2016
€

129.231
4.006
14.500
2.042

129.231
37.901
14.500
-

149.779
-------------

181.632
-------------

3.526
7.438

42.639

10.964
-------------

42.639
-------------

160.743

224.271

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht
Bestemmingsreserve duurzaamheid
Bestemmingsreserve Oranje Fonds

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonheffingen en pensioenpremies
Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA
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REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2017
€

2016
€

200.000
50.018
16.318
8.758
273
-

113.782
126.389
5.900
62.692
669
1.940

275.367
-------------

311.372
-------------

123.140
77.880
62.484
5.815

105.327
59.576
47.643
3.605

269.319
------------6.048

216.151
------------95.221

4.006
2.042

57.320
37.901
-

6.048

95.221

Baten
Subsidie Gemeente Utrecht
Overige baten Gemeente Utrecht
Fondsen via aanvragen
Giften donateurs
Rentebaten
Overige bijdragen
Totale baten

Personele kosten
Huisvestingskosten bewoners
Leefgeld en activering bewoners
Kantoor- en overheadkosten
Totale lasten
Exploitatiesaldo

Resultaatbestemming:
Algemene reserves
Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht
Bestemmingsreserve Oranje Fonds
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KASSTROOMOVERZICHT VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT

2017
€

€

€

2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat
Afschrijvingen

6.048
-

95.221
-

Cashflow

6.048

95.221

Veranderingen in werkkapitaal:
Afname vorderingen
Afname kortlopende schulden

-97
-31.675

-3.962
-36.349
-31.772

-40.311

Vrijval egalisatiereserve subs. Gem. Utrecht

-37.901

-

Netto kasstroom

-63.625

54.910

Toename / afname liquide middelen
Liquide middelen per 31 december
Liquide middelen per 1 januari

154.882
218.507

218.507
163.597

Mutatie liquide middelen

-63.625

54.910
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE
UTRECHT
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1.609
3.046
1.206

1.609
1.469
2.686

5.861

5.764

132.503
22.138
241

142.000
76.170
337

154.882

218.507

Stand begin boekjaar
Toevoeging uit resultaat boekjaar

129.231
-

71.911
57.320

Stand einde boekjaar

129.231

129.231

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen en overlopende activa
Waarborg huisvesting
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen
ASN Bank
ING Bank
Kas

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

37.901
-37.901
4.006

37.901

4.006

37.901

Stand begin boekjaar
Mutaties boekjaar

14.500
-

14.500
-

Stand einde boekjaar
Betreft financiële bijdrage uit het
Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht.

14.500

14.500

Stand begin boekjaar
Toevoeging uit resultaat boekjaar

2.042

-

Stand einde boekjaar
Betreft restbedrag van 2017, mag worden ingezet in 2018.

2.042

-

2.759
767

-

3.526

-

Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht
Stand begin boekjaar
Vrijval boekjaar
Toevoeging uit resultaat boekjaar
Stand einde boekjaar
Betreft onderbesteding van de subsidie voor de inzet personeel
voor de periode 1 september 2015 t/m 31 december 2016.
Bestemmingsreserve duurzaamheid

Bestemmingsreserve Oranje Fonds

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonheffingen en pensioenpremies
Loonheffingen
Pensioenpremies
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

757
6.681
-

32.269
9.100
1.270

7.438

42.639

Overige schulden en overlopende passiva
Reservering personeelsrechten
Te betalen bedragen
Fondsen baten naar 2017
Vooruit ontvangen bedragen
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NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN
Financiële verplichtingen
Huurverplichtingen onroerende zaken
In 2017 beschikt de stichting over 3 woningen in Utrecht:
• Huis I: Met ingang van 1 oktober 2007 is een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van 10
jaar. Het huurcontract liep af in oktober 2017. De urgentie van het vinden van een nieuwe woning is
hoog.
• Huis II: Met ingang 23 oktober 2012 is een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met
dien verstande dat de woning op termijn gesloopt zal worden. In 2016 zijn gesprekken gevoerd over
meer continuïteit en het huis is in de nazomer van 2016 verbouwd. De werkzaamheden betroffen
isolatie van de muren, nieuwe beglazing, 2 nieuwe keukens en badkamer. De nieuwe
huurovereenkomst is op 1 december 2016 ingegaan voor 36 maanden, lopende tot en met 30
november 2019. Na het verstrijken van genoemde periode wordt de huurovereenkomst voortgezet
voor telkens 24 maanden met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden.
• Huis III: Met ingang van 1 augustus 2016 is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.
Opzegging door verhuurder geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste drie
maanden. Huurder dient een opzeggingstermijn van één maand in acht te nemen.

Huurverplichtingen wasmachines en -drogers
Voor de drie huizen worden wasmachines en – wasdrogers gehuurd bij Meo Lease B.V. De
overeenkomsten hebben een looptijd van minimaal een jaar en worden telkens stilzwijgend met zes
maanden verlengd, tenzij de huurder de overeenkomst uiterlijk tien dagen voor het verstrijken van de
looptijd bij aangetekend schrijven heeft opgezegd. De apparaten blijven eigendom van Meo Lease B.V. De
huurder kan de apparaten aan het einde van elke huurperiode kopen. Meo lease B.V. verplicht zich om
gedurende de looptijd van het contract alle noodzakelijke reparaties kosteloos te verrichten en indien
noodzakelijk kosteloos te vervangen door een ander vergelijkbaar apparaat.
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TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
2017
€

2016
€

200.000
-

113.782

200.000

113.782

37.901
-530
-255
12.902

81.630
35.844
8.915

50.018

126.389

7.500
5.000
2.550
1.268

5.000
900

16.318

5.900

Baten

Subsidie Gemeente Utrecht
Subsidie Gemeente Utrecht
Subsidie Gemeente Utrecht: inzet personeel

Overige baten Gemeente Utrecht
Vrijval egalisatiereserve subsidie Gem. Utrecht
Bijdragen verblijfskosten – Gemeente Utrecht
Bijdragen leefgeld – Gemeente Utrecht
Bijzondere bijstand (woonkosten) − Werk en Inkomen

Fondsen via aanvragen
Oranje Fonds
Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA)
St Fund. vd Santheuvel, Sobbe - 1e kwartaal 2017
St Fund. vd Santheuvel, Sobbe – (correctie) 4e kw 2016
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2017
€

2016
€

7.956
802

59.984
2.708

8.758

62.692

273

669

-

1.940

Giften donateurs
Particuliere (periodieke) donateurs
Kerken en religieuze organisaties

Rentebaten

Overige bijdragen

Lasten
Personele kosten
Loonkosten
Kosten HR, salarisadministratie, arbodienst
Verzuimverzekering

119.632
1.145
108

Loonkosten (inclusief toeslag)
Training / cursus vrijwilligers en stagiaires
Kosten vrijwilligers
Reiskosten
Overige personeelskosten

120.885
1.500
582
179
-6

104.511
816
-

123.140

105.327

3

3

Gemiddeld aantal werknemers op parttime basis
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2017
€

2016
€

60.449
10.465
1.931
1.817
1.854
1.276
229
52
167
-360
-

47.177
5.954
1.638
1.354
1.429
2.110
481
450
190
-1.050
-157

77.880

59.576

56.623
5.795
66

45.589
1.895
159

62.484

47.643

2.500
2.765
363
187

2.329
244
378
654

5.815

3.605

Huisvestingskosten bewoners
Huur
Energie, water, gas inclusief teruggaaf energiebelasting
Internet- / kabelkosten
Gemeentelijke heffingen
Huur wasmachines en -drogers
Onderhoud / vervanging
Gemeenschappelijke huishoudkosten
Kosten fietsen
Inboedelverzekering
Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters
Overige directe kosten

Leefgeld en activering bewoners
Leefgeld
Activiteitskosten bewoners
Kosten documenten, reis en zorg bewoners

Kantoor- en overheadkosten
Accountantskosten
Kantoorkosten
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering
Rentelasten en bankkosten
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OVERIGE GEGEVENS
Bestemming van het resultaat
Het resultaat over 2017 bedraagt € 6.048.
Het bestuur stelt voor in het boekjaar 2017 € 4.006 toe te voegen aan de egalisatiereserve subsidie
Gemeente Utrecht en € 2.042 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Oranje Fonds.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. 16 mei 2018.
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BIJLAGE
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OPGAVE VAN DE NAMEN EN FUNCTIES VAN BESTUUR VAN STICHTING AGNES VAN
LEEUWENBERCH TE UTRECHT
Bestuur:
Gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders en worden niet gehonoreerd voor hun werkzaamheden.
Het bestuur volgt bij haar taken de Governance Code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
De leden van bestuur zijn benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar. Aftredende
leden zijn aansluitend herbenoembaar.

Ghislaine van Thiel

voorzitter (vanaf 25-10-2017)
bestuurslid (in functie 26-10-2016)

Caroline van der Riet

penningmeester (in functie 01-03-2016)

Roos Verheggen

secretaris (in functie 26-10-2016)

Janna Hasselaar – Groot

bestuurslid (in functie 16-11-2016)

Annechien de Gast

bestuurslid (in functie 25-10-2017)

Uitgetreden bestuursleden in 2017:
KimHarsta

voorzitter
(in functie 24-04-2015, uitgetreden 25-10-2017)
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