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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

G.J.M.W. van Thiel

C.M. van der Riet

R.M.J. Verheggen

H.R. Verbeek

Nederland

2

2 7

Welzijn - Verzorging en opvang

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

A. Ravensbergen

Stichting Agnes van Leeuwenberch

www.huizeagnes.nl

Postbus 1400, 3500 BK Utrecht

3 0 2 0 0 3 8 6

8 1 4 0 6 7 8 0 3
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Het bieden van een veilige en gezonde leefplek aan vrouwen en hun 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, kledin, medische zorg en 
onderwijs
- het samenwerken met andere organisaties die op hezelfde terrein werken
- het verwerven van financiële middelen en andere middelen.

De stichting Agnes van Leeuwenberch (Huize Agnes) biedt tijdelijke opvang en 
begeleiding aan ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen, die in bijzondere en 
schrijnende omstandigheden verkeren. Het gaat om vluchtelingen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld, mensenhandel en/of kampen met ernstige psychische problemen.
Bij Huize Agnes vinden zij een veilige plek waar ze tot rust kunnen komen en zich 
geen zorgen hoeven maken over de volgende maaltijd of een slaapplaats voor de 
nacht. Daarnaast krijgen de vrouwen en kinderen professionele begeleiding op diverse 
levensgebieden. Deze begeleiding is erop gericht dat de vrouwen de regie over hun 
leven terugvinden en van daaruit werken aan hun toekst, in Nederland of daarbuiten.
Dit wordt gedaan vanuit een klein team van vier betaalde parttime krachten en een 
groep betrokken vrijwilligers. De stichting huurt drie woonhuizen, op geheime adressen 
in Utrecht.

De stichting ontvangt subsidie van de gemeente Utrecht voor de huisvesting, 
personeelskosten en de basiszorg voor de vrouwen en kinderen.
Voor overige activiteiten, medische zorg, sportmogelijkheden en dagbesteding zijn we 
afhankelijk van giften en fondsen.
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De personeelssalarissen zijn conform de salaristabellen CAO Sociaal Werk.

Activiteitenverslag 2020: zie onderstaande url.

De verkregen inkomsten zijn bedoeld voor begeleiding, opvang en ondersteuning van 
ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen. En wordt dus besteed aan huisvesting, 
personeelskosten, basiszorg voor de vrouwen en kinderen en overige activiteiten en 
medische zorg.
De subsidiegelden die nog niet besteed zijn worden toegevoegd aan egalisatie- en 
bestemmingsreserves. In latere jaren wordt het alsnog middels vrijval besteed.
Het saldo algemene reserve is afkomstig van enige grote eenmalige giften van 
(particulieren) donateurs en dient als buffer voor onvoorziene financiële tegenvallers.

Het aangehouden vermogen staat op bankspaarrekeningen.

https://huizeagnes.nl/media/pdf/Jaarverslag%202020%20Huiz
e%20Agnes.pdf

Open

Open
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

7.323

23.675 15.230

31.387 18.940

163.871

116.132 98.8040

171.194 132.974

171.194

139.807 114.034

171.194

13.070

119.904

0

132.974

132.974

3 1 1 2 2 0 2 0

31-12-2020 31-12-2019 (*) 31-12-2020 31-12-2019 (*)

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. 13 april 2021.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
5.535 3.841

5.535 3.841

325.000 322.000

21.260 22.333

351.795 348.174

6.897 12.948

358.692 361.122

2020 2019 (*)
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.

11.436

325.671

155.468

-351

6.904

342.878

153.382

-351

304.511

4.829

4.895

314.235

319.220

13.148

3.606

335.974

2020 2019 (*)

https://huizeagnes.nl/media/pdf/Jaarrekening%202020%20St%20Agnes%2
0van%20Leeuwenberch%20-%20verkort%20tbv%20website.pdf

Open

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is afgegeven d.d. 13 april 2021.

Jaarrekening 2020 zie onderstaande url.

32.670 17.893


