
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huize Agnes zorgt voor de opvang van ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. Zij krijgen 
onderdak en steun bij problemen met de Nederlandse taal, financiën, verblijfsstatus en er wordt 
samen met hen gekeken naar een nieuw toekomstperspectief. 
Er zijn drie betaalde parttime krachten in dienst: een coördinator, woonbegeleider en werkbegeleider. 
Daarnaast zijn er stagiaires van de Hogeschool Utrecht actief en veel vrijwilligers. Samen bieden zij, 
met relatief beperkte middelen, professionele begeleiding, opvang en ondersteuning aan vrouwen en 
kinderen in een kwetsbare positie.  
Huize Agnes ontvangt hoofdzakelijk subsidie van de gemeente Utrecht. Deze subsidie is voor 
leefgeld, woonruimte en betaalde krachten. Voor extra activiteiten is er geld via fondsen en donaties. 
 

 
 © Oranje Fonds, Remko de Waal 
 
Bewoners Huize Agnes 

In 2018 woonden er tweëentwintig vrouwen en vijftien kinderen bij Huize Agnes. Daarnaast kregen 
drie vrouwen en drie kinderen in een crisissituatie kort noodopvang. Allen kregen zij ‘bed-bad-brood’ 
en begeleiding in de drie huizen. De vrouwen komen uit Sierra Leone, Armenië, Oeganda, Soedan, 
Togo, Iran, Zimbabwe, Kameroen, Angola, Eritrea en Nigeria.  
Er zijn zes vrouwen en vijf kinderen uit Huize Agnes vertrokken. Twee vrouwen, met ieder één kind, 
gingen naar het COA voor een herhaalde asielaanvraag. Twee vrouwen zijn met onbekende 
bestemming vertrokken. Twee vrouwen kregen een verblijfsvergunning en zijn zelfstandig gaan 
wonen, samen met hun kinderen. 
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Een toekomst voor de kinderen 
 
Amina (44) woont met haar twee zoontjes bij 
Huize Agnes. Ze kookt vaak Afrikaans voor de 
bezoekers en vrijwilligers van Villa Vrede en 
leert Nederlands koken van haar vriendin 
Janneke. ‘Broccoli, bloemkool en stamppot.’ 
 
“Voor er plek was bij Huize Agnes, hebben we 
tien maanden bij Janneke in huis gewoond, ook 
in Utrecht. Ze had twee kamers vrij. Nu zijn we 
vriendinnen, we bellen elke dag. Janneke komt 
vaak op bezoek en dan neemt ze de kinderen 
mee naar de kinderboerderij en het zwembad.” 
Amina gaat twee keer per week naar Nederlandse les. Elke donderdag op de school van haar 
jongste (7), samen met andere ouders. En elke dinsdag in de bibliotheek, vlakbij de school van haar 
oudste zoon (bijna 10). Ze kookt regelmatig voor Villa Vrede, een ontmoetingsplek voor mensen 
zonder verblijfsvergunning.  
“Het belangrijkste voor mij is dat het goed gaat met de kinderen”, zegt Amina. Over haar eigen 
toekomst durft ze niet te dromen. “Over de oudste maak ik me wel zorgen. Door de stress is hij snel 
boos, spelen met vriendjes is moeilijk. Ik ben blij dat de kinderen door Huize Agnes nu allebei op 
voetbal zitten. De oudste is gek op voetbal en het gaat sindsdien veel beter met hem.” 
 
* Amina is een gefingeerde naam 
 
 
Juridische begeleiding 

De juridische begeleiding van de bewoonsters is in handen van STIL en Vluchtelingenwerk (Ex-AMA 
team). 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. Dan wordt de 
haalbaarheid van een nieuwe asielaanvraag onder de loep genomen en worden andere opties voor 
een nieuw toekomstperspectief overwogen.  
 
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: 
juridische positie, veiligheid, wonen, financiën, kinderen en opvoeding, sociale relaties, dagbesteding, 
vrije tijd, gezondheid en zingeving.  
Samen met de vrouw wordt een ontwikkelplan gemaakt, dit wordt regelmatig besproken en zo nodig 
aangepast. De sociale begeleiding is in handen van de woonbegeleider, stagiaires en enkele 
vrijwilligers met een achtergrond in de sociale hulpverlening. De ervaringen met de methode 
Krachtwerk zijn positief: er zit regelmaat in de begeleiding die is gericht op de toekomst en vrouwen 
worden actiever.  
Zo volgen er nu twee vrouwen een opleiding bij het ROC, werkt een vrouw aan het behalen van de 
toelatingseisen voor ROC Zorg, doet een vrouw een computertraining in het buurtcentrum, heeft  
een vrouw de trainingen EHBO en Gastvrouw Horeca met succes volbracht, volgen negen vrouwen 
Nederlandse taalles en twee Engelse les. 



	 3	

 
 
 
 
 
 
Verder zijn er, onder professionele begeleiding van een externe projectmedewerker, in 2018 
themabijeenkomsten gehouden over zaken die belangrijk zijn voor begrip van de Nederlandse 
samenleving of voor de gezondheid en het welzijn van de vrouwen en kinderen. De financiering 
kwam uit fondsen. Deze bijeenkomsten krijgen een vervolg in 2019.  
 
Begeleiding kinderen  

Kinderen zijn bij Huize Agnes altijd met open armen ontvangen. Er is een pool met oppasvrijwilligers 
en alle kinderen op de basisschool krijgen huiswerkondersteuning van vrijwilligers. Een meisje volgt 
een traject voor getalenteerde leerlingen op de basisschool en drie kinderen krijgen logopedie voor 
hun taalontwikkeling, naast de voorschool. 
Via fondsen kwam er extra geld beschikbaar voor ondersteuning van moeder en kind. Zoals voor 
begeleiding, knutsel- en spelactiviteiten, sportclubjes, tandzorg, orthodontie, zwemlessen en 
sportkleding.  
Een vrijwilliger gaf aan het hele team een presentatie over Verantwoord Ouderschap. Zij is 
orthopedagoog/psycholoog en werkt op scholen voor bijzonder onderwijs. Zij ondersteunt een aantal 
kinderen bij Huize Agnes en hun moeders met opvoedingsvraagstukken en bijles of taalles. Ook 
geeft zij het team tips over hoe te reageren op het gedrag van de kinderen.  
 
 
‘Ik heb haar leren driewieleren’ 
 
Jan-Willem Kayser is tien jaar fietsenmaker bij Huize Agnes. Elke woensdag klust hij in het 
tuinschuurtje, ingericht als fietsenmakerij. Tot groot plezier van de jongetjes in huis, die hem graag 
helpen. ‘Meestal van de wal in de sloot. Maar heel gezellig.’ 
 
Voor hij bij Huize Agnes kwam, knapte Jan-Willem (66) al fietsen op van vrienden, buren en 
bekenden. “Het is echt een hobby van me en hier extra leuk door het contact met de kinderen en 
dames. Ik heb zo’n tachtig fietsen opgeknapt in al die jaren. We krijgen ze van alle kanten 
aangeboden. De meeste komen van fietsenmakerijen uit Utrecht, Harmelen en Vleuten die er zelf 
geen brood meer in zien.” 
Op een parkeerterrein in de 
buurt geeft hij fietsles. “De een 
heeft drie lessen nodig, de 
ander dertig. Het begint met de 
trapbeweging, trappen moet je 
echt leren. Ik bewaar mooie 
herinneringen aan een dame 
met jeugdpolio aan één been. 
Haar heb ik leren trappen op de 
tandem, ik voorop. Later hebben 
we een driewieler voor haar 
gevonden en opgeknapt. En ik 
heb haar leren driewieleren, 
want dat is toch anders met 
evenwicht bewaren en sturen. 
Toen kon zij ook op pad.” 
 

© Oranje Fonds, Remko de Waal 
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Vrijwilligers en stagiaires  

Voor het bestuur en ondersteunende taken - nieuwsbrieven, klussen, fietsenmaken - heeft Huize 
Agnes altijd mensen weten te vinden die voor langere tijd bij de organisatie betrokken blijven. In 2018 
hielpen 36 vrijwilligers mee om Huize Agnes draaiende te houden. Het ging om hulp bij de 
organisatie en administratie, als vertrouwenspersoon, coach, klusser, oppasser, maatje en 
bestuurslid.  
Daarnaast biedt Huize Agnes plaats aan stagiaires, studenten van de opleiding Social Work van de 
Hogeschool Utrecht. Vier stagiaires begonnen in september 2017 en alle vier hebben zij hun stage in 
juni 2018 positief afgerond. In augustus 2018 kwam er een stagiaire van de opleiding NTI 
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en in september zijn er weer twee stagiaires van de 
Hogeschool Utrecht gestart.  
 
Huisvesting  

Huize Agnes beschikt over drie huizen, met zestien opvangplekken. Een van de huizen huurt de 
stichting van een particulier. Dit contract liep af in oktober 2017. De andere twee huizen zijn van 
woningcorporaties Portaal en Mitros. De urgentie om tenminste één woning voor vijf vrouwen te 
vinden is hoog, maar helaas heeft de speurtocht nog niets opgeleverd.  
  
Samenwerking, fondsen en donaties  

Huize Agnes neemt actief deel aan overleggen in Utrecht over de opvang van ongedocumenteerden, 
zoals het besturenoverleg, het hulpverlenersoverleg en het Platform Migranten zonder 
Verblijfsvergunning. In 2018 stond vooral de realisatie van een lokale vreemdelingvoorziening (LVV) 
centraal.  
Naast subsidie van de gemeente Utrecht is Huize Agnes afhankelijk van giften en fondsen voor haar 
activiteiten, waaronder begeleiding van de kinderen en Krachtwerk. Daarnaast is geld nodig voor 
specifieke noden zoals medisch noodzakelijke orthodontie en zwemles voor kinderen.  
Een vrijwilliger is actief als fondsenwerver en haalde subsidies binnen van onder andere Stichting 
Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA), de Utrechtse Soroptimisten, het Oranje Fonds en het 
Nationaal Fonds Kinderhulp.  
Veel kerken hebben weer gecollecteerd voor Huize Agnes: De Protestantse Diaconie Utrecht, 
Doopsgezinde Gemeente Utrecht, Gereformeerde Kerk Putten, Parochie Paus Johannes XXIII 
Houten en Trinity Anglican Church. De Oude R.K. Aalmoezenierskamer heeft de opbrengst van het 
najaarsproject aan Huize Agnes geschonken. Stichting Beurzen Hoograven heeft bij hun 40-jarig 
bestaan geld opgehaald voor Huize Agnes. Van Stichting Dialoog hebben we een kerstgift 
ontvangen. Verder kwamen er grote en kleine giften van trouwe donateurs en incidentele gevers. Een 
donateur zette op haar verjaardag een verjaardagspot voor Huize Agnes op tafel. Allen heel hartelijk 
dank! 
 
 
Utrecht, juli 2019 
 
 
 
 
 
 
www.agnesvanleeuwenberch.nl	 info@huizeagnes.nl	 NL79	INGB	0004	8612	08	 KvK	30200386	
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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, SBI-code 87902. Per 1 januari 2008 is de stichting 

aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Oprichting en laatste statutenwijziging 

De stichting is opgericht 8 december 2004 met een Directie en een Raad van Toezicht. 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 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. 

 

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. 7 mei 2019 

 

Utrecht, 7 mei 2019 

  

 

 

G.J.M.W. van Thiel C.M. van der Riet 

Voorzitter penningmeester  
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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, eind 2018,  uit een algemene reserve, een 

bestemmingsreserve duurzaamheid en een bestemmingsreserve Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer 

(ORKA). 

De bestemmingsreserve duurzaamheid bevat de financiële bijdrage uit het Aandeel in elkaar fonds van 

Rabobank Utrecht. De bestemmingsreserve ORKA is opgebouwd uit subsidie van ORKA. 

 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

De overige kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen nog te betalen openstaande posten uit 

de normale bedrijfsvoering en de reservering loopbaanbedrag en vakantiegeld. 
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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, inhuur derden / externe inhuur, huisvestingskosten bewoonsters, 

leefgeld en activering bewoonsters en kantoor- en overheadkosten. 
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FINANCIËLE EINDVERANTWOORDING VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT  

 

Baten 2018:  €  272.654 

Lasten 2018:  €  307.296 

 

 

Gerealiseerde baten 2018 

 

De totale baten 2018 zijn € 272.654, een afname van  € 2.713 ten opzichte van 2017. 

 

Subsidie Gemeente Utrecht 

Van de Gemeente Utrecht hebben we over 2018 een subsidie ontvangen van € 232.000, conform 

aanvraag.  

 

Overige baten Gemeente Utrecht 

De stichting heeft € 4.540 ontvangen van Werk en Inkomen zijnde de bijzondere bijstand (woonkosten), 

een daling van € 8.362 ten opzichte van 2017. 

 

Fondsen via aanvragen 

In 2018 is er € 19.242 ontvangen van fondsen, een toename van € 2.924 ten opzichte van 2017. 

We hebben aangevraagd en ontvangen € 6.000 van Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA),  

€ 7.000 van het Oranje Fonds, Soroptimisten Club Utrecht € 3.000 en Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 

€ 1.200.Tevens is opgenomen vrijval bestemmingsreserve Oranje Fonds € 2.042, restbedrag subsidie 2017 

dat gebruikt is in 2018. 

De bijdragen van de fondsen werden besteed aan de methode Krachtwerk, de methode Veerkracht, 

kosten zwemlessen, kosten tandzorg en orthodontie. 

 

Giften donateurs 

In 2018 is er € 14.770 ontvangen van donateurs, een toename van € 6.012 ten opzichte van 2017. 

De giften van particuliere (periodieke) donateurs zijn gelijk gebleven ten opzichte van 2017. De stijging van 

het aantal donateurs is in 2018 gestegen van 25 naar 62, dit wordt veroorzaakt door de vele éénmalige 

giften. 

De giften van kerken en religieuze organisaties zijn gestegen ten opzichte van 2017. 

 

Rentebaten 

De rentebaten zijn  € 75, dat is lager dan 2017. 
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Gerealiseerde lasten 2018 

 

De totale lasten 2018 zijn € 307.296, een toename van  € 37.977 ten opzichte van 2017. 

 

Personele kosten 

De totale personele kosten zijn € 118.299, een afname van  € 4.841 ten opzichte van 2017. 

- De directe loonkosten, van drie parttime betaalde medewerkers, zijn € 108.900. De hogere kosten in 

2017 komt door de detachering via Stichting Leger des Heils Midden Nederland. In 2018 zijn alle 

medewerkers in loondienst bij de stichting.  

- De overige personeelskosten zijn € 9.399. De stijging van de kosten arbodienst en -begeleiding komt 

door de extra kosten wegens langdurige ziekte van een medewerker.  

 

Inhuur derden / externe inhuur 

De kosten inhuur derden / externe inhuur bedraagt € 31.266. Het betreft kosten vervanging van een zieke 

medewerker.  

 

Huisvestingskosten bewoners 

De huisvestingskosten zijn € 83.445, een toename van € 5.565 ten opzichte van 2017. De hogere kosten in 

2018 komen door de stijging van de gemeentelijke heffingen, de nabetaling van voorgaande jaar van de 

gemeentelijke heffingen en kosten brandveiligheid voor een van de huizen.  

 

Leefgeld en activering bewoonsters 

De leefgeld en activering bewoonsters zijn € 67.656, dit is een toename van € 5.172 ten opzichte van 2017.  

De uitbetaling van het leefgeld in 2018 bedraagt € 56.815, dit gelijk aan 2017.  

Eind 2018 woonden er 16 volwassenen (inclusief 18 jarige) en 10 kinderen in de huizen Agnes. 

In 2018 is er meer besteed aan individuele en gezamenlijke activiteiten en medische kosten. Deze kosten 

zijn gefinancierd door diverse fondsen. 

 

Kantoor- en overheadkosten 

De kantoor- en overheadkosten bedragen € 6.630, een stijging van € 815 ten opzicht van 2017.  

 

 

Het jaar 2018 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 34.642. 

 

Het niet gebruikte deel van de drie jaarlijkse subsidie van Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA), 

€ 1.396, wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve ORKA en wordt ingezet t/m 2020. 

Het resterend verliesbedrag ad € 36.038 wordt in mindering gebracht op de algemene reserve. 

 

Het saldo van het eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt € 109.089 en dient als buffer voor 

onvoorziene financiële tegenvallers.  
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BALANS PER 

 

STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH 

ACTIVA 

                                                                                                                                                                                               

 

 31-12-2018 31-12-2017

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

 

Vorderingen 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 16.240 5.861 

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

 

 

Liquide middelen 119.845 154.882 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

TOTAAL ACTIVA 136.085 160.743 

                                   

  



 

_________________________________ 

Stichting Agnes van Leeuwenberch 

 

8 

31 DECEMBER 2018 

 

TE UTRECHT 

PASSIVA 

                                                                                                                                                                                               

 

 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 93.193 129.231 

Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht - 4.006 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 14.500 14.500 

Bestemmingsreserve Oranje Fonds - 2.042 

Bestemmingsreserve St Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA) 1.396 - 

                                   

 109.089 149.779 

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

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Crediteuren 19 - 

Loonheffingen en pensioenpremies 7.826 3.526 

Overige schulden en overlopende passiva 19.151 7.438 

                                   

 26.996 10.964 

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

 

 

                                   

TOTAAL PASSIVA 136.085 160.743 
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REKENING  VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

  

 2018 2017 

 € € 

Baten  

 

Subsidie Gemeente Utrecht 232.000 200.000 

Overige baten Gemeente Utrecht 4.540 50.018 

Fondsen via aanvragen 19.242 16.318 

Giften donateurs 14.770 8.758 

Rentebaten 75 273 

Overige bijdragen 2.027 - 

                                   

Totale baten 272.654 275.367 

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

 

Personele kosten 118.299 123.140 

Inhuur derden / externe inhuur 31.266 - 

Huisvestingskosten bewoonsters 83.445 77.880 

Leefgeld en activering bewoonsters 67.656 62.484 

Kantoor- en overheadkosten 6.630 5.815 

                                   

Totale lasten 307.296 269.319 

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

Exploitatiesaldo -34.642 6.048 

                                   

 

 

 

Resultaatbestemming: 

Algemene reserves -36.038 - 

Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht - 4.006 

Bestemmingsreserve duurzaamheid - - 

Bestemmingsreserve Oranje Fonds - 2.042 

Bestemmingsreserve ORKA 1.396 - 

                                   

 -34.642 6.048 
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KASSTROOMOVERZICHT VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 

          2018                                                                 2017                                                                                      

 € € € € 

 

Kasstroom uit operationele activiteiten: 

Resultaat  -34.642  6.048 

Afschrijvingen  -  - 

                               

Cashflow    6.048 

 

 

Veranderingen in werkkapitaal: 

Toename vorderingen -10.379  -97 

Toe-/afname kortlopende schulden 16.032  -31.675 

                              

  5.653  -31.772 

 

Vrijval egalisatiereserve subs. Gem. Utrecht  -  -37.901 

Terugbetaling subsidie gemeente Utrecht  -4.006  - 

Vrijval bestemmingsreserve Oranje Fonds  -2.042  - 

 

                               

Netto kasstroom  -35.037  -63.625 

                                 

 

 

 

Toename / afname liquide middelen 

Liquide middelen per 31 december  119.845  154.882 

Liquide middelen per 1 januari  154.882  218.507 

                               

Mutatie liquide middelen  -35.037  -63.625 
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TOELICHTING OP DE BALANS VAN STICHTING AGNES VAN LEEUWENBERCH TE UTRECHT 

 

 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 

Nog te ontvangen bedragen 12.009 3.046 

Vooruitbetaalde bedragen 2.622 1.206 

Waarborg huisvesting 1.609 1.609 

                                   

 16.240 5.861 

                                   

 

Liquide middelen 

 

ASN Bank 100.000 132.503 

ING Bank 19.621 22.138 

Kas 224 241 

                                   

 119.845 154.882 

                                   

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Algemene reserve 

 

Stand begin boekjaar 129.231 129.231 

Afname resultaat boekjaar -36.038 - 

                                   

Stand einde boekjaar 93.193 129.231 
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 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

Egalisatiereserve subsidie Gemeente Utrecht 

 

Stand begin boekjaar 4.006 37.901 

Vrijval boekjaar - -37.901 

Toevoeging uit resultaat boekjaar - 4.006 

Terugbetaling overschot subsidie 2016 -4.006 - 

                                   

Stand einde boekjaar - 4.006 

                                            

 

Bestemmingsreserve duurzaamheid 

 

Stand begin boekjaar 14.500 14.500 

Mutaties boekjaar - - 

                                   

Stand einde boekjaar 14.500 14.500 

Betreft bijdrage Aandeel in elkaar fonds van Rabobank Utrecht.                                   

 

Bestemmingsreserve Oranje Fonds 

 

Stand begin boekjaar 2.042 - 

Vrijval boekjaar -2.042 - 

Toevoeging uit resultaat boekjaar - 2.042 

                                   

Stand einde boekjaar - 2.042 

Betreft restbedrag van 2017, is ingezet in 2018.                                   

 

Bestemmingsreserve Stichting Oude R.K.  

Aalmoezenierskamer (ORKA) 

 

Stand begin boekjaar - - 

Vrijval boekjaar 1.396 - 

                                   

Stand einde boekjaar 1.396 - 

Betreft restbedrag van 2018, wordt ingezet t/m 2020.                                   
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 31-12-2018 31-12-2017 

 € € 

 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

 

Loonheffingen en pensioenpremies 

 

Loonheffingen 5.888 2.759 

Pensioenpremies 1.938 767 

                                   

 7.826 3.526 

                                   

 

Overige schulden en overlopende passiva  

 

Te betalen bedragen 13.734 6.681 

Reserveringen personeelsrechten 5.417 757 

                                   

 19.151 7.438 
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NIET IN BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN 

 

Financiële verplichtingen 

 

Huurverplichtingen onroerende zaken 

 

In 2018 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 

 

 2018 2017 

 € € 

Baten  

 

 

Subsidie Gemeente Utrecht 

 

Subsidie Gemeente Utrecht 232.000 200.000 

                                   

 

Overige baten Gemeente Utrecht 

 

Bijzondere bijstand (woonkosten) − Werk en Inkomen 4.540 12.902 

Vrijval egalisatiereserve subsidie Gem. Utrecht - 37.901 

Bijdragen verblijfskosten – Gemeente Utrecht - -530 

Bijdragen leefgeld – Gemeente Utrecht - -255 

                                   

 4.540 50.018 

                                   

 

Fondsen via aanvragen 

 

Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA) 6.000 5.000 

Oranje Fonds 7.000 7.500 

Vrijval bestemmingsreserve Oranje Fonds 2.042 - 

Soroptimisten Club Utrecht 3.000 - 

Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp 1.200 - 

St Fund. vd Santheuvel, Sobbe - 1e kwartaal 2017 - 2.550 

St Fund. vd Santheuvel, Sobbe – (correctie) 4e kw 2016 - 1.268 

                                   

 19.242 16.318 
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 2018 2017 

 € € 

 

 

Giften donateurs 

 

Particuliere (periodieke) donateurs 7.852 7.956 

Kerken en religieuze organisaties 6.918 802 

                                   

 14.770 8.758 

                                   

 

Rentebaten 75 273 

                                   

 

Overige bijdragen  

 

Overige bijdragen 2.027 - 

                                   

 

Lasten  

 

 

Personele kosten 

 

Loonkosten 108.900 9.475 

Loonkosten inclusief toeslag (detachering) - 109.538 

HR, salarisadministratie, arbo, verzuimverzekering 5.427 1.253 

Trainingen / cursussen 750 1.500 

Loopbaanbedrag / reservering opleiding personeel 1.295 619 

Kosten vrijwilligers 1.254 582 

Reiskosten 705 179 

Overige personeelskosten -32 -6 

                                   

 118.299 123.140 

                                   

 

 

Gemiddeld aantal werknemers op parttime basis 3 3 
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 2018 2017 

 € € 

Inhuur derden / externe inhuur 

 

Inhuur derden / externe inhuur 31.266 - 

                                   

 

Huisvestingskosten bewoonsters 

 

Huur   61.747 60.449 

Energie, water, gas inclusief teruggaaf energiebelasting 11.167 10.465 

Gemeentelijke heffingen 2.651 1.451 

Afrekening heffingen vorig jaar 1.161 366 

Onderhoud / vervanging 2.334 1.276 

Internet- / kabelkosten 2.017 1.931 

Huur wasmachines en -drogers 1.854 1.854 

Gemeenschappelijke huishoudkosten 195 229 

Kosten fietsen 158 52 

Inboedelverzekering 161 167 

Voorziening voor vordering van (oud-)bewoonsters  - -360 

                                   

 83.445 77.880 

                                   

 

Leefgeld en activering bewoonsters 

Leefgeld   56.815 56.623 

Activiteitskosten bewoonsters 7.727 5.795 

Medische hulp 3.051 - 

Kosten documenten en reis 153 66 

Mutatie oninbare vorderingen bewoonsters -90 - 

                                   

 67.656 62.484 

                                   

 6.630 5.815 

                                   

 

  



 

_________________________________ 

Stichting Agnes van Leeuwenberch 

 

18 

 2018 2017 

 € € 

 

Kantoor- en overheadkosten 

Accountantskosten 2.701 2.500 

Kantoorkosten 3.094 2.765 

Bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen 624 363 

Bankkosten 211 187 

                                   

 6.630 5.815 
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OVERIGE GEGEVENS 

 

Bestemming van het resultaat 

 

Het verlies over 2018 bedraagt -/- € 34.642. 

Het bestuur stelt voor om -/- € 36.038 in mindering te brengen op de algemene reserve én € 1.396 toe te 

voegen aan de bestemmingsreserve Stichting Oude R.K. Aalmoezenierskamer (ORKA). 

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 

 

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. 7 mei 2019. 
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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) 

 

 

 

Uitgetreden bestuursleden in 2018: 

 

Annechien de Gast     bestuurslid  

        (in functie 25-10-2017, uitgetreden 02-06-2018) 

 

 


